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(Kaczmarczyk Adrienne)  
 

Dante Alighieri (1265–1321) halálának 700. évfordulóján óhatatlanul felötlik a kérdés, vajon életműve inspirálja-e még a 

testvérmúzsákat; íródik-e napjainkban olyan zenemű, amely az Isteni színjáték nyomán komponált és Budapesten a költő 

születése 600. évfordulóján, 1865-ben bemutatott Liszt-szimfóniához fogható. Az alábbi írás a 19. századi magyarországi 

Dante- és Liszt-recepcióba ágyazva vizsgálja a szimfónia és a korabeli budapesti közönség kapcsolatát. 

 A Dante-szimfónia terve 1839 elején merült fel Lisztben, de megkomponálásához csak 

weimari letelepedése és a Faust-szimfónia megírása után, 1855-ben fogott hozzá. Az 
1857. november 7-én kudarccal végződő drezdai ősbemutató után a magyarországi 

bemutatóra még nyolc évet kellett várni. Ez nem is olyan sok, ha figyelembe vesszük, 

hogy az 1857-ben, Weimarban bemutatott Faust-szimfónia először csak Liszt halála 

után, 1888. március 7-én hangzott fel Budapesten.1 A Dante-szimfónia bemutatóját 

Liszt életében még hat, majd az 1911-es centenáriumi évvel bezárólag még három 

előadás követte (ld. a táblázatot).2 A négy és fél évtized alatt lezajlott összesen tíz 

előadás nem kevés a rákövetkező hat és fél évtized (1912–1978) összesen kilenc 

előadásához viszonyítva.3 Igaz ugyan, hogy 1911 előtt csak kétszer hangzott el teljes 

egészében, s hatszor csak az első tételét játszották, továbbá az is, hogy az 1912–78 

közötti időszakkal kapcsolatban csak a fővárosról vannak adataink. A szimfónia tíz 
előadása nemcsak, hogy a fővároshoz kötődik, de egyazon együtteshez is, nevezetesen a 

Filharmóniai Társasághoz. A Nemzeti Színház muzsikusaiból 1853-ban alakult zenekar 

élén 1871-ig Erkel Ferenc, majd 1875–1900 között fia, Sándor állt. Sándorról, Liszt 

keresztfiáról feljegyezték, hogy rendszerint fejből vezényelt, egyebek közt a Dante-

szimfóniát is, ami a mű iránti odaadásáról árulkodik. A szimfónia hazai fogadtatásában 

tehát, ahogy a többi zenekari és oratorikus mű esetében is, meghatározó szerepet 

játszott a két Erkel. A köztük és Liszt között lévő szoros kollegiális és személyes kapcsolat abban is kifejezésre jut, hogy az 

1886 előtti hat előadás közül öt Liszt budapesti tartózkodásaira esett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dante-szimfónia előadásairól számos napi- és hetilap beszámolt; felhívták olvasóik figyelmét a tervezett hangversenyekre, 
majd hosszabb-rövidebb tájékoztatást adtak annak lefolyásáról. A tudósítások többsége rövid hír, amelynek írója 
megnevezetlen marad. A hosszabbak, mint amilyen Richard Pohlnak a minden valószínűség szerint Liszt tájékoztatása 
alapján készült elemzése,4 a zenekari partitúrában szereplő Dante-citátumok felidézésével és a hozzájuk kötődő érzelmek 
leírásával igyekeznek kalauzolni olvasóikat. Az újságcikkek stílusából kiderül, írójuk számíthatott rá, hogy az olvasóknak 
vannak ismereteik Dante főművéről. Az Isteni színjáték az 1300-as években kivívott csodálat után 1800 körül vált újra 
vonzóvá a felvilágosodás racionalizmusából kiábrándult romantikusok számára Európa-szerte. Bár az első teljes magyar  
fordítás, Szász Károly igényes munkája csak a század végére készült el (1885–1899), a Dante iránt érdeklődő olvasók, lévén, 
hogy a kor iskolázott fői valóban több nyelven olvastak–érintkeztek, könnyen hozzáférhettek a költeményhez az olaszon  
kívül német vagy egyéb nyelvű fordításban. A magyar irodalmi Dante-recepció mindenesetre a század második felében  
 

* A tanulmány a Magyar Művészeti Akadémia Zenei Tagozatának 2019–21 között folyósított kutatási ösztöndíja támogatásával készült. 

Dante Alighieri 

(Raffaello Santi festménye – részlet) 

Erkel Ferenc Erkel Sándor 
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bontakozott ki, abban az időben, amikor Liszt szimfóniája íródott.5 Pulszky Ágostnak a költőt és életművét bemutató, a 
Színjátékot részletesen taglaló írását 1865-ben négy részletben közölte a Koszorú.6 Arany Jánost annyira megragadta a 
Színjáték, hogy lefordította a kezdősorait, s olvasmányélményét a Dante című versében fogalmazta meg. Dante Alighieri 
születésének 600. évfordulóján, 1865-ben a költő szülővárosában, Firenzében rendezett Dante-ünnepre Magyarország Arany 
költeményét küldte el díszkötésben. 

A Dante-szimfónia bemutatóját szerencsésen időzítették a Nemzeti Zenede fennállásának 25. évfordulójára rendezett 
ünnepségre, mivel az intézmény megalapításában Lisztnek is része volt: felállítása érdekében 1840. január 11-én 
jótékonysági hangversenyt adott a Nemzeti Színházban.7 A Dante-szimfónia 1865. augusztus 17-i bemutatóján a Nemzeti 
Színház művészeiből 1853-ban alakult Filharmóniai Társaság zenekara működött közre, de az együttes létszámát további 
muzsikusokkal növelték. A kórust hivatásos és műkedvelő énekesek vegyesen alkották. Miután Lisztnek csak egyetlen nap 
állt rendelkezésre próbálni, s miután tapasztalta, hogy az együttes nem tudja elég biztosan a szimfóniát, okulva a drezdai 
ősbemutató kudarcából, lemondott a „Purgatorio” [Tisztítótűz] és a kórusos „Magnificat” előadásáról. Zenekar és karmester 
az „Infernó”-ra [Pokol] összpontosítva sikert arattak: a közönség a tétel megismétlését követelte. Hans von Bülow-nak a 
Pesti Naplóban megjelent beszámolójából tudjuk, hogy Liszt másodszor a Francesca és Paolo-jelenettől kezdve játszatta végig 
a tételt.8 

A „Pokol” sikere annyira váratlan volt, hogy Bülow úgy érezte, el kell oszlatnia a gyanút, mintha a taps inkább Liszt 
személyének, semmint művének szólt volna. Ezzel azonban a figyelmet épp ráirányította a hazai Liszt-recepció egyik 
sarkpontjára: a Dante-szimfónia későbbi előadásairól írott kritikák ismeretében bizonyos, hogy Liszt várható jelenléte egy-
egy hangversenyen lényegesen megnövelte a közönség létszámát. A Filharmóniai Társaságnak még a Liszt halála alkalmából 
rendezett emlékkoncertje sem vonzott akkora közönséget, mint azok a korábbiak, amelyeken a zeneszerző személyesen volt 
jelen. Hasonló reakciót külföldön Lisztnek az 1830–40-es évekbeli zongorahangversenyei, valamint valamely nagyszabású 
szimfonikus vagy oratorikus műve előadása alkalmából tett időskori látogatásai váltottak ki. A közönség kitüntetett 
érdeklődésében először 1800 körül volt részük zeneszerzőknek. Megtapasztalhatta az idős Haydn Londonban és Bécsben, 
majd Beethoven, akinek a tisztelete a 19. század folyamán kultusszá lett. Ennek kapcsán alakult ki az a korábbi évszázadok 
felfogásától teljesen idegen nézet, miszerint az igazán mélyértelmű zenemű egy rejtvény, amelynek megértéséhez fel kell 
nőnie a közönségnek. Ezt a felfogást képviselte Bülow is, aki budapesti kritikájában megdicsérte a Dante-szimfóniát ünneplő 
magyar közönséget, és elmarasztalta az 1857-es drezdai ősbemutató közönségét. Míg Liszt gyakorlatiasan, a zenekar 
felkészületlenségével magyarázta a drezdai fiaskót, addig Bülow az 1850 körül meghatározóvá vált műesztétika jegyében azt 
a kompozíció kivételes színvonalának tudta be. Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy egy géniusz alkotásának megértése 
lehetetlen a hétköznapi ember számára, tétele bizonyítékául hozta fel, hogy a szimfónia drezdai bukása olyan mértékű volt, 
hogy az csak az általa szintén mélységesen tisztelt másik zeneszerző, Wagner Tannhäuserének párizsi bukásához (1861) 
hasonlítható. Honfitársai ünneplését Liszt maga is elégtételnek érezhette, mert gratulált a közönségnek, nyilván kellő 
nyitottságáért és muzikalitásáért: „Önök, Uraim, mind nagyobb művészek nálamnál.”9 A zenekritikák is Dantéhoz méltónak 
találták a zenét, s úgy vélték, Liszt szelleme hasonló Dantééhoz.10 

A karakteren alapuló efféle, ma már erőltetettnek tűnő párhuzamokat Liszt kora vonzónak találta. Ismeretes, hogy ő maga 
Dante, Michelangelo és Beethoven közt vont párhuzamot 1839-ben a Berlioznak írott irodalmi levelében.11 Számunkra 
szakszerűbbnek tűnik Bülow magyarázata, aki Dante és Liszt „Poklá”-ban egyaránt a „magasztos” (mai szóhasználatban: a 
fenséges) megjelenítését látta. A szép és a fenséges jegyében álló avagy a klasszicista és a romantikus stíluseszmény közötti, 
Kant által Az ítélőerő kritikájában (1790) tárgyalt esztétikai kategóriák közül az utóbbit vette védelmébe. Bülow szerint 
Liszt „Infernó”-ja bebizonyítja, hogy a zene képes a „fájdalomnak az ő legmagasabb fokáig, a kétségbeesésig, a 
reménytelenségig, az önelkárhoztatásig hangzó kifejezést kölcsönözni.” De „quod licet Iovi, non licet bovi”, teszi hozzá, 
„csak a lángésznek engedhető meg, hogy megrémítsen, felizgasson és megnyugtasson a zenéjével.” Amikor elutasítja a 
zenével szemben gyakran hangoztatott igényt, ti. hogy az nyugtasson meg, Bülow nem az ilyen karakterű kompozíciókkal, 
hanem a zenével szemben ilyen követelményt támasztókkal fordul szembe; a zene szerinte autonóm művészet, és 
szabadságát tiszteletben kell tartani. Másként fogalmazva, Bülow a 19. században népszerű érzésesztétika ellen foglalt állást, 
mint ahogy Eduard Hanslick is tette 1854-ben A zenei szép című, híres–hírhedt esztétikai művében. E tekintetben Liszt is 
egyetértett mindkettőjükkel. 

A „Pokol” kedvező fogadtatásában gyaníthatólag számos zenei és zenén kívüli tényező is közrejátszott. Közéjük kell 
számítanunk a Liszttel eleve szimpatizáló, jótékonysági koncertjeiért hálás, kivételes szakmai teljesítményére büszke magyar 
közönséget – szemben a Schumann–Brahms-kört favorizáló drezdai hallgatósággal. A helyszín, az 1849-ben lerombolt 
Redoute, illetve a helyén Feszl Frigyes tervei alapján 1859-től épülő, 1865 elején megnyitott Vigadó fontos politikai és 
kulturális eseményeknek volt a tanúja. Mint Szőnyiné Szerző Katalin felvetette, Liszt „Infernó”-ja talán eszébe juttatta a 
hallgatóságnak azt a másfél évtizeddel korábbi nevezetes eseményt, amely ugyanahhoz a helyszínhez kötődött.12 1849. július 
11-én Kossuth Lajos a Redoute-ban mondta el azt a beszédét, amelyben kétszázezer újonc megajánlását és 42 millió forint 
papírpénz kibocsátását kérte az országgyűléstől a magyar szabadságharc támogatása érdekében. Ekkor, az igenlő válasz 
nyomán hangzottak el Kossuth azon szavai, amelyek 1865-ben, Dante és Liszt „Poklát” önkéntelenül is politikai kontextusba 
illeszthették:  
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A gyorsan szállóigévé vált mondat Jézus szavait idézte: „Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a 
pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” (Máté 16,18). 1849 tavaszán alighanem Kossuth kijelentése ismeretében 

lövette szét az osztrák tábornok, Heinrich Hentzi a pesti Duna-part palotái mellett a Redoute épületét is. Vajon – kérdezzük 

Szerző Katalinnal – a közönségnek eszébe jutottak-e Kossuth szavai, amikor Feszl gyönyörű Vigadójában Dantéval és Liszttel 

pokoljárásra indult? Ha igen, elégtételt érezhetett. Lehetséges, hogy az „Inferno” viharos sikerében közrejátszott mindama 

emlék, amelyet a hely felidézett. A zenekritikusok mindenesetre ekkor is és később is távol tartották magukat az 

aktuálpolitikai célzásoktól.  

A pesti közönség nemcsak 1865. augusztus 17-én, hanem a későbbiekben is rendre kinyilvánította tetszését Liszt „Infernó”-

jával kapcsolatban. Október 29-én, a szimfónia első teljes magyarországi előadásakor – Liszt távollétében – az „Inferno” után 

szintén ismétlést követelt a közönség. A dirigens, Erkel Ferenc azonban nem engedett kérésüknek; nyilván nem akarta 

feláldozni a mű integritását a zenei–dramaturgiai folyamat megszakításával. Erkel a mű iránti hűséget (Werktreue) szem 

előtt tartva a kor modern műesztétikai nézeteit képviselte.   

A szimfónia másik tétele, a „Purgatorio” a „Magnificat”-tal (ez utóbbiban a női kar a karzatról énekelt) sem ekkor, sem 

később nem tudta megközelíteni a „Pokol” sikerét. A zenekritikusok azzal mentegették Lisztet, hogy egy a „Pokol”-hoz 

hasonlóan drámai és energikus tétel után eleve képtelenség bármit is írni.14 Wagner, mint Cosima naplójából kiderül, 

másként gondolta. Cosima 1878. augusztus 27-én így ír:15 

 

 

 

 

 

Wagner szerint tehát az „Inferno” sikere nem annyira a zenei érzékenység, mint inkább az érzékenység hiányának 

bizonyítéka. A drasztikus hangzások, a dinamizmus szerinte könnyebben követhető, mint a meditatív poézis. A magyar 

közönség, ellentétben a drezdaival, feltehetően kevéssé zavartatta magát a műfajmeghatározást illetően. Érzékelték és meg is 

jegyezték a kritikusok, hogy a Dante-szimfóniában Liszt nagyon eltávolodik a klasszikus szimfónia modelljétől, de 

feltehetően nem is vártak tőle klasszicista művet. Úgy tűnik, hogy a Zenészeti Lapokban olvasható, Ábrányi Kornélnak a 

Richard Pohl koncertbevezetőjéből fordított „műsorfüzete” inkább talán valamiféle oratorikus műfajra készítette fel a 

közönséget, s ezt a várakozást képes volt beváltani a szimfónia.  

A Dante-szimfónia és általában Liszt nagyszabású szimfonikus és oratorikus művei magyarországi recepciójának egy további 

Leitmotivja a szerző és a mű nemzeti hovatartozásának firtatása. Az egyik szélsőséges álláspontot Langer Viktor fogalmazta 

meg, aki szerint Liszt magyar nemzetiségéből fakadóan szimfóniáinak stílusa is magyar; ez magyarázná szerinte, hogy másutt 

kevésbé találnak megértésre a művei.16 A másik végletet a Liszt Cigánykönyvén felháborodott Bartalus István képviseli, aki a 

Kisfaludy Társaság egyik ülésén felolvasott humoreszkjében („Az 1002. éj”) a szerinte Liszt és Wagner képviselte német 

irányzaton és kettejük követőin gúnyolódott. Liszt ezeken túltette magát, azonban egy a Szent Erzsébet legendája anyagilag 

deficites előadásán kesergő névtelen levélíró szavain mélyen megsértődött.17 Az illető a Nemzeti Zenede 1875-ben elhúnyt 

igazgatója, „Mátray [Gábor] szelleme”-ként bemutatkozva az intézmény új igazgatójának, Bartay Edének címzett levelében 

panaszkodott az intézményt ért 750 Forintos anyagi kár miatt. Arra kérte Bartayt, hogy óvakodjon az olyan „nagy 

emberektől”, mint Liszt, és kártalanítsa a Zenedét. A Fővárosi Lapok szerkesztősége a Liszt által adott jótékonysági 

koncertekre emlékeztetve visszautasította a névtelen levélíró hálátlanságát és arroganciáját. A lap szembehelyezkedett 

mindazokkal, akik Liszt jótékonysági zongorakoncertjeiből hasznot húznak, de amikor egy-egy nagyszabású műve kerül 

műsorra, otthon maradnak. A Lisztet ért támadás mögött Ágai Adolf, a Magyarország és a Nagyvilág szerkesztője és köre 

állhatott, akik azt hangoztatták, hogy Liszt eredeti szerzeményei, köztük a Szent Erzsébet legendája és az Esztergomi mise 

aligha élik őt túl, s hogy legfeljebb a „cigányzene-feldolgozásai” fognak rá emlékeztetni. Válaszképpen Liszt letiltotta 

nagyszabású művei magyarországi előadását, köztük a Dante-szimfóniáét, amelyet a Filharmóniai Társaság 1878. március 27-

re hirdetett meg.18 A szimfóniát ennek ellenére Erkel Sándor és együttese előadták a kitűzött napon, de Liszt, bár 

Budapesten tartózkodott, nem vett részt a programon. Bár magyar barátainak utóbb sikerült őt megenyhíteniük, 

szimfóniáját többé nem hallhatta Budapesten. 

Ezt akartam kérni, de önök felállottak; s én leborulok e nemzet nagysága előtt, s csak azt mondom: 

annyi energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiúságot tapasztaltam a megajánlásban, s 

Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!13 

Este elővesszük Apám Dante-szimfóniáját, jobban mondva ő eljátssza nekünk, és miután visszavonult,  

R[ichard] a mű magasrendű poétikus koncepciójáról beszél, arról, mennyire szép, hogy tartózkodik 

mindenféle zenei festéstől, amibe Berlioz biztos beleesett volna; hogy milyen szép, hangulatos a 

Purgatórium, és hogy nem tudni, voltaképp kétségbeesés vagy remény-e az, ami megszólal benne,  

s amiért nem meri felemelni a tekintetét; hogy milyen szép a fugato. De nincs közönsége; műveltség kell 

hozzá, Dante-élmény, a katolicizmus megértése. 



- 5 - 

 

Liszt magyar szemmel – XLV. szám – 2021. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 45 – October 2021 

 

 

 

 

 

JEGYZETEK: 
 

1. A bemutatóról ld. a Fővárosi Lapok 1888. március 8-i számának beszámolóját. 

2. A Liszt életében lezajlott előadásokról a korabeli folyóiratokban tájékozódtam. A Vigadóbeli-előadásokhoz haszonnal forgattam Waczatka Ágnes 

könyvét: Liszt Ferenc a Vigadó színpadán (Budapest: Magyar Művészeti Akadémia, 2014). 

3. Az 1900–1978 közötti bemutatók adatait ld. az ELKH BTK Zenetudományi Intézet Koncertadatbázisában:  

http://db.zti.hu/koncert/koncert_Kereses.asp 

4. Ábrányi Kornél: „Bevezető magyarázat Liszt Ferenc »Dante symphoniájához« Pohl Richard után”, in Zenészeti Lapok 5/46  

(1865. aug. 17.), 363–367. 

5. Szauder József: „Dante a XIX. század magyar irodalmában”, in Kardos Tibor (szerk.): Dante a középkor és a renaissance között (Budapest: Akadémiai 

kiadó, 1966), 499–574. Az irodalmi recepció részletes feldolgozásáért ld. Kaposi József: Dante Magyarországon (Budapest: Révai és Salamon, 1911). 

6. Pulszky Ágost: „Dante”, Koszorú 3/20–23 (1865. máj. 14. – jún. 4.), 457–461, 485–488, 505–508, 529–533. 

7. Alan Walker: Liszt Ferenc I: A virtuóz évek (1811–1847), ford. Rácz J. (Budapest: Zeneműkiadó, 1986), 344.  

8. A Zenede 25 éves fennállására rendezett három díszhangversenyt Hans von Bülow a Pesti Napló augusztus 24., 27. és 29-i számában méltatta. 

9. Liszt szavai Bülow kritikájában maradtak fenn: „Vous êtes tous de plus grands artistes que moi, Messieurs.” 

10. Fővárosi Lapok (1870. dec. 10), 1248; (1886. ápr. 18.), 783. 

11. Liszt: Lettres d’un bachelier ès musique, éd. par Rémy Stricker (Mayenne: Le Castor Astral, 1991), 160. 

12. Szőnyiné Szerző Katalin: „Jeles napok a pesti Vigadó zenei múltjából”, Parlando 59/1 (2017) http://www.parlando.hu/NEWPROBE/PARLANDO.html, 

utoljára felkeresve 2021. szeptemberében. 

13. Szabad György (szerk.): Kossuth Lajos üzenetei (Budapest: Neumann Kht., 2004),  

http://mek.niif.hu/04800/04882/html/szabadku0083.html, utoljára felkeresve 2021. szeptemberében. 

14. Ld. Hazánk s Külföld, 1869. ápr. 29. 

15. Cosima Wagner: Napló (1869–1883), vál., szerk. és az előszót írta Kroó György, ford. Hamburger Klára (Budapest: Gondolat, 1983), 233. 

16. MTA Szépirodalmi Közlöny, 1870. aug. 11. 320–321. 

17. A Fővárosi Lapok Liszt mellett kiállva ismerteti az esetet: 1877. márc. 16., 301.  

18. Liszt levele 1878. március 8-án Engeszer Mátyásné Marsch Katalinhoz, a Szent Erzsébet legendája 1877. március 5-i előadásának címszereplőjéhez. 

Közli Prahács Margit: Franz Liszt, Briefe aus ungarischen Sammlungen (1835–1886) (Budapest: Akadémiai kiadó, 1966), no. 364, 195. és 383.  

Emlékhangverseny 1886. október 25-én Az 1865. augusztus 17-i ünnepi hangverseny műsora 

http://db.zti.hu/koncert/koncert_Kereses.asp
http://www.parlando.hu/NEWPROBE/PARLANDO.html
http://mek.niif.hu/04800/04882/html/szabadku0083.html


- 6 - 

 

 

Liszt magyar szemmel – XLV. szám – 2021. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 45 – October 2021 

 

A DANTE-SZIMFÓNIA ELŐADÁSAI BUDAPESTEN 1865–1911 KÖZÖTT  
 

Dátum Helyszín Előadók Tétel Sajtóforrás Megjegyzés 

1865.08.17. Vigadó a Nemzeti Színház 
zenekara és énekkara, 
ill. a Filharmóniai 
Társaság póttagokkal 
bővített együttese, vez. 
Liszt Ferenc 

I. 
Bemutató 

Pesti Hirnök, 08.18. 
Fővárosi Lapok, 08.19: 
V.K. [Vadnai Károly]. 
Pesti Napló, 08.19. 
Sürgöny, 08.19. 
Vasárnapi Ujság, 08.20. 
Nefelejts, 08.20. 
Hazánk s a Külföld, 08.27: 
Vadnai Károly. 
Pesti Napló, 08.27: 
Hans von Bülow. 
Képes Ujság, 09.01. 
Zenészeti Lapok, 09.07: 
Ábrányi Kornél. 

A Nemzeti Zenede 
negyedszázados jubileuma 
(08.15., 08.17., 08.20.) 
  

1865.10.29. 
  

Vigadó Filharmóniai Társaság, 
vez. Erkel Ferenc 
  

I-II. 
Teljes  
bemutató 

Sürgöny, 10.31. 
Hazánk s a Külföld, 11.05: 
Vadnai Károly. 
Magyarország és a Nagyvilág, 11.05: 
Áldor Imre  

Liszt nincs jelen 

1865.12.17. Vigadó Filharmóniai Társaság, 
vez. Erkel Ferenc 
  

I. Fővárosi Lapok 12.19. 
Pesti Napló, 12.19. 
Magyarország és a Nagyvilág, 12.24. 

Hangverseny az írói 
segédegylet javára; 
Liszt nincs jelen 

1869.04.26. Vigadó a Nemzeti 
Színház, ill. a 
Filharmóniai Társaság 
zenekara és a 
Zenekedvelők Egylete, 
vez. Erkel Ferenc  

I-II. Pesti Napló, 04.27. 
Hazánk s a Külföld, 04.29. 
Nefelejts, 05.02. 
Zenészeti Lapok, 05.02. 
Hazánk s a Külföld, 05.06: 
V.K. [Vadnai Károly] 

Liszt jelen volt 

1870.08.22. Vigadó vez. Erkel Ferenc 
  

I. A Hon, 08.23. 
Fővárosi Lapok, 08.23. 
Vasárnapi Ujság, 08.28. 
Hazánk s a Külföld, 09.01. 

Lisztjelen volt 

1878.03.27. Vigadó Filharmóniai Társaság, 
vez. Erkel Sándor 

I. Fővárosi Lapok, 03.27: 
Harrach József. 
Magyarország és a Nagyvilág, 03.31. 

Liszt nem jelent meg, bár 
Budapesten volt 

1886.10.25. Operaház Filharmóniai Társaság, 
vez. Erkel Sándor 

I. Budapesti Hírlap, 10.26. 
Fővárosi Lapok, 10.26. 
Nemzet, 10.26. 
Pesti Hírlap, 10.26. 
Pesti Napló, 10.26. 
Ország-Világ, 10.30. 
Zenelap, 11.01. 

Hangverseny Liszt halála 
alkalmából 

1898.01.26. Vigadó Filharmóniai Társaság, 
vez. Erkel Sándor 

I. Alkotmány, 01.27. 
Budapesti Hírlap, 01.27. 
Budapesti Napló, 01.27. 
Pesti Hírlap, 01.27. 
Magyar Ujság, 01.28. 
Magyarország, 01.28. 

  

1911.06.01. Zene- 
akadémia 

A zeneakadémiai 
növendékek zenekara, 
vez. Hubay Jenő 

I-II. Az Ujság, 06.02. 
Budapesti Hírlap, 06.02. 
Világ, 06.02. 
Magyarország, 06.03. 
Zenelap, 06.20. 

Ünnepi hangverseny Liszt 
születésének 
100. évfordulója alkalmából 

1911.11.08. Vigadó Filharmóniai 
Társaság, Magyar Nők 
Karegyesülete, 
karvezető: Lichtenberg 
Emil, vez. Kerner István 
  

I-II. Az Ujság, 11.09. 
Budapesti Hírlap, 11.09. 
Népszava, 11.09. 
Pesti Hírlap, 11.09. 
Pesti Napló, 11.09. 
Világ, 11.09. 
Zenelap, 11. 20. 

Ünnepi hangverseny Liszt 
születésének 
100. évfordulója alkalmából 
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RECEPTION OF THE DANTE SYMPHONY  IN 19th CENTURY BUDAPEST * 

(Adrienne Kaczmarczyk) 
 

On the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri (1265-1321), the question inevitably arises whether his oeuvre can 

still inspire the other Muses; whether any musical work composed nowadays can match the Liszt symphony inspired by the 

Divine Comedy and first performed in Budapest in 1865, on the 600th anniversary of the poet's birth. The following article 

examines the relationship between the symphony and the contemporary Budapest audience, embedded in the topics of 

Dante- and Liszt-reception in 19th century Hungary. 

The idea of the Dante Symphony first arose in Liszt in early 1839, but he did not begin composing it until 1855, after he had 

settled in Weimar and having written the Faust Symphony. After the unsuccessful world première in Dresden on November 

7th 1857, the Hungarian première came only after another eight years, which is not that long, however, if we consider that 

the Faust Symphony, with a world première in Weimar in 1857, was not performed in Budapest until after Liszt's death, on 

March 7th 1888.1 The première of the Dante Symphony was followed by six more performances during Liszt's lifetime, and 

then three more performances up to the centenary year of 1911 (see Table).2 The total of ten performances in four and a half 

decades is not a small number compared with the total of nine performances over the following six and a half decades (1912

-1978).3 It is true, however, that before 1911 it was performed in its entirety only twice, and six times only the first 

movement was played (moreover, we have data for the period 1912-78 only about Budapest). The first ten performances of 

the symphony, by the way, are linked not only to the capital city, but also to the same ensemble, namely the Philharmonic 

Society. The orchestra was formed in 1853 from the musicians of the National Theatre and was conducted by Ferenc Erkel 

until 1871, and then by his son Sándor between 1875 and 1900. Sándor Erkel, Liszt's godson, is remembered as having  

conducted regularly by heart, as he did with the Dante Symphony, among other works, which shows his devotion to the 

composition. Thus, as with Liszt’s other orchestral and oratorio works, the two Erkels played a decisive role in the reception 

of the symphony in Hungary. The close collegial and personal relationship between them and Liszt is also reflected in the 

fact that five of the six performances before 1886 were given during Liszt's sojourns in Budapest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* This study has been supported by a research grant from the Musical Section of the Hungarian Academy of Arts for the period 2019-21. 
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The performances of the Dante Symphony were covered in several daily and weekly newspapers, drawing their readers' 

attention to the planned concerts and then publishing long or short reports about how the performances went on. Most of 

the reports are short news articles whose authors remain anonymous. The longer ones, such as Richard Pohl's analysis, 

based in all likelihood on information directly provided by Liszt,4 seek to guide their readers by recalling the Dante 

quotations in the orchestral score and describing the emotions associated with them. From the style of the articles, it is clear 

that their authors could rightly count on their readers to have some knowledge of Dante's major work. The Divine Comedy, 

after the admiration it had received in the 1300’s, became popular again around 1800 among Romantics across Europe 

disillusioned with the rationalism of the Enlightenment. Although the first complete Hungarian translation, an ambitious 

work by Károly Szász, was not completed until the end of the century (1885-1899), readers interested in Dante, given that 

educated people of the era were indeed literate in several languages, had easy access to the poem in German or other 

translations in addition to the original Italian. In any case, the reception of Dante in Hungarian literature was under 

development exactly in the second half of the century, at the time of the composition and first performances of Liszt’s 

symphony.5 Ágost Pulszky's essay on the Italian poet and his oeuvre, which gives a detailed account of the Comedy, was 

published in four parts in 1865 in the periodical Koszorú.6 János Arany, the most popular Hungarian contemporary poet, 

was so much taken by the Comedy that he translated its opening lines and expressed his reading experience in a poem with 

the title Dante. In 1865, on the 600th anniversary of Dante Alighieri's birth, Hungary sent this poem in an ornamental 

binding to the Dante Festival in Florence, the poet's hometown. 

The première of the Dante Symphony was fortunately timed to coincide with the 25th anniversary of the National 

Conservatory of Music (Nemzeti Zenede), as Liszt had also been involved in the institution’s founding: he gave a charity 

concert in the National Theatre on January 11th 1840.7 The première of the Dante Symphony on August 17th 1865 was 

featured by the orchestra of the Philharmonic Society, which had been formed in 1853 from the National Theatre's 

musicians, but the ensemble was enlarged for the occasion with further musicians. The choir was a mixture of professional 

and amateur singers. After Liszt had only one day to rehearse, and after discovering that the ensemble did not know the 

symphony with sufficient certainty, and also learning from the failure of the Dresden première, he cancelled the 

“Purgatorio” and the choral “Magnificat”. Focusing on the “Inferno”, the orchestra and the conductor triumphed 

successfully: the audience demanded a repeat of the movement. We know from Hans von Bülow's review in Pesti Napló 

that Liszt had the movement played for the second time from the Paolo and Francesca scene onwards.8 

 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Paolo and Francesca  

Gustave Doré: Dante and Vergil 
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The success of the “Inferno” was so unexpected that Bülow felt he had to dispel suspicions that the applause was for Liszt’s 

person rather than for his composition. In doing so, however, he drew attention exactly to a cornerstone of Liszt’s reception 

in Hungary: in knowledge of the reviews of later performances of the Dante Symphony, it is certain that Liszt's expected 

presence at a certain concert increased the size of the audience considerably. Even the Philharmonic Society's memorial 

concert on the occasion of Liszt's death did not attract as large an audience as the earlier ones, where the composer had been 

present in person. Similar reactions would also happen in other countries, however, especially in case of Liszt's piano 

recitals in the 1830’s and 1840’s, and at his visits in his old age at performances of some of his major symphonic or oratorio 

works. The persons of composers first attracted eminent attention from the public around 1800. The elderly Haydn 

experienced this in London and Vienna, and then Beethoven, whose veneration became a cult during the 19th century. This 

gave rise to a general apprehension, fully in contrast to the approach of previous centuries, that truly profound music is a 

puzzle that requires the audience to mature to understand. This was also Bülow’s idea, who praised the Hungarian audience 

in his review for celebrating the Dante Symphony and condemned the audience at the 1857 world première in Dresden. 

While Liszt explained the Dresden fiasco in practical terms, blaming the orchestra's lack of preparation, Bülow attributed it 

to the exceptional quality of the composition, in the spirit of the aesthetics that became dominant around 1850. Convinced 

that the work of a genius was impossible for the ordinary person to understand, he put forth as a proof of his thesis that the 

symphony's failure in Dresden was on a scale comparable only to the failure of Wagner's Tannhäuser in Paris (1861), 

another composer whom he also deeply respected. Liszt himself must have felt the celebration of his compatriots as 

satisfaction, because he congratulated the audience, evidently for their openness and musicality: “You, Gentlemen, are all 
greater artists than I am.”9 Music reviewers also found the music worthy of Dante, and considered Liszt's spirit to be similar 

to that of Dante.10 

Such parallels based on character, which today seem far-fetched, appealed to Liszt's contemporaries. Liszt himself is known 

to have drawn parallels between Dante, Michelangelo and Beethoven in a literary letter to Berlioz in 1839.11 For us, Bülow's 

explanation, who saw in both Dante’s and Liszt's Inferno a representation of the 'august' (in today's parlance: the sublime), 

seems more professional. Between the aesthetic categories of the beautiful and the sublime, or between the classicist and the 

romantic stylistic ideas, as discussed by Kant in his Critique of Judgement (1790), Bülow advocated the latter. He argues that 

Liszt's “Inferno” proves how music can "give expression to pain up to its highest level, to despair, hopelessness and self-
condemnation." But "quod licet Iovi, non licet bovi", he adds, as "only the genius can be allowed to frighten, excite and 
soothe the pain with his music." When he rejects the claim often laid to music, i.e. that it should soothe, Bülow is not 

confronting compositions of that character, but those who lay such a claim to music – because music, he argues, is an 

autonomous art and its freedom must be respected. In other words, Bülow took a stand against the “aesthetics of feelings” 

that was popular in the 19th century, just as Eduard Hanslick did in 1854 in his famous (and infamous) work on aesthetics, 

“On the Musically Beautiful”. And in this respect, Liszt agreed with both of them. 

The positive reception of the “Inferno” was probably due to several musical and non-musical factors. Among them was the 

Hungarian audience, with an a priori positive attitude towards Liszt, grateful for his charity concerts and proud of his 

exceptional professional achievements – in contrast to the Dresden audience that favoured the Schumann-Brahms circle. 

The venue of the old Redoute – which had been demolished in 1849, and afterwards the new Vigadó had been built in its 

place from 1859 to plans by Frigyes Feszl and was opened in early 1865 – had been the witness of important political and 

cultural events. As Katalin Szerző has suggested, Liszt's “Inferno” may have reminded the audience of a notable event that 

had taken place on the same site a decade and a half earlier.12 On July 11th 1849, Lajos Kossuth gave a famous speech in the 

Redoute, in which he asked the Parliament to pledge 200,000 new recruits and issue 42 million forints in paper money to 

support the Hungarian war of independence. It was then, in the wake of the affirmative reply, that Kossuth uttered the 

words, which inadvertently placed Dante’s and Liszt's Inferno in a political context in 1865:  

 

 

 

The quote, which quickly became a common saying, paraphrased the words of Jesus: "You are Peter, and upon this rock I 
will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it." (Matthew 16:18). In the spring of 1849, 

it was probably in the knowledge of Kossuth's statement that the Austrian general Heinrich Hentzi had the Redoute 

building demolished, along with the palaces on the bank of the Danube in Pest. Did the audience – we ask the question 

together with Katalin Szerző – indeed recalled Kossuth's words when they set off for a journey in hell with Dante and Liszt 

in Feszl's beautiful new Vigadó building? If they did, they must have felt a sense of satisfaction. It is possible that the 

clamorous success of the “Inferno” was partly due to the storm of memories the venue had evoked. In any case, music 

critics, both then and afterwards, kept away from direct political allusions. 

“I was going to ask you that, but you have stood up; and I prostrate myself before the greatness of 

this nation, and I only say: May we have as much energy in the execution as much patriotism I have 

experienced in your pledge, and Hungary shall not be overthrown even by the gates of hell!”13 
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Audiences in Pest expressed their approval of Liszt's “Inferno” not only on August 17th 1865, but also thereafter. On October 

29th, at the first full performance of the symphony in Hungary – in Liszt's absence – the audience also demanded a repeat 

after the “Inferno”. However, the conductor, Ferenc Erkel, did not accede to their request; he obviously didn’t want to 

sacrifice the integrity of the composition by interrupting the musical-dramaturgical process. Erkel, with fidelity to the work 

(“Werktreue”) in mind, represented the modern aesthetic views of the time. The second movement of the symphony, the 

“Purgatorio” with the “Magnificat” (the latter with the female choir singing from the gallery) could not approach the success 

of the “Inferno”, either then or later. Music critics excused Liszt by saying that it was impossible to compose anything after a 

movement as dramatic and energetic as the “Inferno”.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wagner, as Cosima's diary testifies, thought otherwise. Cosima wrote on August 27th 1878:15 
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Ceiling decoration design by Peter Cornelius  

with scenes from Dante’s Divine Comedy from Liszt’s estate 

In the evening we take out my father's Dante-symphony, or rather he plays it for us, and after he has 

retired, R[ichard] talks us about the high-end poetic conception of the work, how beautiful it is that 

he refrains from any musical colouring, which Berlioz would surely have fallen into; how beautiful 

and atmospheric Purgatory is, and how it is impossible to know whether it is despair or hope that 

sounds in it, and why he does not dare to raise his eyes; how beautiful the fugato is. But it has no 

audience; it needs erudition, Dante-experience, an understanding of Catholicism. 



- 11 - 

 

Liszt magyar szemmel – XLV. szám – 2021. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 45 – October 2021 

Therefore, according to Wagner, the success of the “Inferno” is not a proof of musical sensitivity, but rather of the lack of 

sensitivity. The drastic sounds and the dynamism are easier to follow, he argues, than the meditative poetry. Hungarian 

audiences, unlike the one in Dresden, were presumably less confused about the definition of the genre. It was felt and also 

noted by the critics that in the Dante Symphony Liszt moved very far away from the model of the classical symphony, but 

presumably they did not expect a classical work from him either. It seems that Kornél Ábrányi's “programme booklet” in 

Zenészeti Lapok, translated from Richard Pohl's introduction to the concert, may have prepared the audience for something 

more oratorical, and the symphony lived up to that expectation.   

A further Leitmotiv of the Hungarian reception of the Dante Symphony and Liszt's large-scale symphonic and oratorio 

works in general is the question of the national affiliation of the composer and the work. One extreme position is phrased by 

Viktor Langer, who argues that Liszt's Hungarian nationality determines that the style of his symphonies is also Hungarian, 

which, he believes, would explain why his works are less understood elsewhere.16 At the other extreme, István Bartalus, 

who was outraged by Liszt's Gypsy Book, mocked what he saw as the German tendency represented by Liszt, Wagner and 

their followers, in a humorous essay ("The 1002nd Night") he read out at a meeting of the Kisfaludy Society. Liszt did not 

bother himself too much about that, but he was deeply offended by the words of an anonymous letter-writer who lamented 

over a performance of the Legend of St. Elisabeth that had resulted in a financial loss.17 In a letter addressed to the new 

director of the National Conservatory of Music (Nemzeti Zenede), Ede Bartay, the author who introduced himself as "the 

ghost of Gábor Mátray", the late director of the institution who had died in 1875, complained about the financial loss of 750 

Forints suffered by the institution. He asked Bartay to beware of such “big shots” like Liszt and to compensate the Zenede. 

The editorial staff of Fővárosi Lapok, reminding the readers of the charity concerts given by Liszt, rejected the ingratitude 

and arrogance of the anonymous letter-writer. The paper took a stand against all those who profited from Liszt's charity 

piano recitals, but stayed at home when a major work of the composer was performed. It was most probably Adolf Ágai, the 

editor of Magyarország és a Nagyvilág, and his circle behind the attack against Liszt, claiming that Liszt's original 

compositions, including the Legend of St. Elisabeth and the Esztergom [Gran] Mass, were unlikely to outlive him, and that 

he would only be remembered for his “gypsy music transcriptions” at the best. In response, Liszt banned the performance of 

his major works in Hungary, including the Dante Symphony, which the Philharmonic Society had announced for March 

27th 1878.18 The symphony was nevertheless performed by Sándor Erkel and his ensemble on the scheduled date, but Liszt, 

although staying in Budapest, did not attend the event. Although his Hungarian friends later managed to appease him, he 

was never able to hear his symphony in Budapest again. 

 

NOTES: 

1. About the première see the review in the March 8th issue of Fővárosi Lapok. 
2. For information about the performances in Liszt's lifetime, I studied contemporary reviews and periodicals. About the performances in the Vigadó, 

I found the book “Ferenc Liszt a Vigadó színpadán” (“Ferenc Liszt on the stage of Vigadó”) by Ágnes Waczatka particularly useful (published in 

Budapest in 2014 by the Hungarian Academy of Arts). 

3. See the data of the premières between 1900–1978 in the Concert Database of the ELKH BTK Institute of Musicology Art:  

http://db.zti.hu/koncert/koncert_Kereses.asp 

4. Kornél Ábrányi: ”Bevezető magyarázat Liszt Ferenc »Dante symphoniájához« Pohl Richard után” (“Introductory explanation to Ferenc Liszt’s »Dante 

symphony« after Richard Pohl”), in Zenészeti Lapok 5/46 (Aug 17th 1865), 363–367. 

5. József Szauder: “Dante a XIX. század magyar irodalmában” (Dante in the Hungarian Literature of the 19th Century), in Kardos Tibor (edit): Dante a 
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PERFORMANCES OF THE DANTE-SYMPHONY IN BUDAPEST BETWEEN 1865–1911 
 

Date  Venue  Performers  Movement  Press sources  Note 

17/08/1865 Vigadó Orchestra and choir of the 

National Theatre, 

Enlarged Ensemble of the 

Philharmonic Society, 

conducted by Ferenc Liszt 

I. 

première 

Pesti Hirnök, 18/08 

Fővárosi Lapok, 19/08: 

V.K. [Károly Vadnai] 

Pesti Napló, 19/08 

Sürgöny, 19/08 

Vasárnapi Ujság, 20/08 

Nefelejts, 20/08 

Hazánk s a Külföld, 27/08: 

Károly Vadnai 

Pesti Napló, 27/08: 

Hans von Bülow 

Képes Ujság, 01/09 

Zenészeti Lapok, 07/09: 

Kornél Ábrányi  

On the 25th jubilee of 

Nemzeti Zenede (National 

Music School) (15/08, 17/08, 

20/08) 

  

29/10/1865 

  

Vigadó Philharmonic Society, 

conducted by Ferenc Erkel 

I-II. 

complete 

première 

Sürgöny, 31/10 

Hazánk s a Külföld, 05/11: 

Károly Vadnai 

Magyarország és a Nagyvilág, 05/11: 

Imre Áldor  

Liszt was not present 

17/12/1865 Vigadó Philharmonic Society, 

conducted by Ferenc Erkel 

I. Fővárosi Lapok 19/12 

Pesti Napló, 19/12 

Magyarország és a Nagyvilág, 24/12 

Concert for the benefit of 

the authors’ aid association; 

Liszt was not present  

26/04/1869 Vigadó Orchestras of the National 

Theatre and the 

Philharmonic Society, 

Society of Music Lovers, 

conducted by Ferenc Erkel 

I-II. Pesti Napló, 27/04 

Hazánk s a Külföld, 29/04 

Nefelejts, 02/05 

Zenészeti Lapok, 02/05 

Hazánk s a Külföld, 06/05: 

V.K. [Károly Vadnai] 

Liszt was present 

22/08/1870 Vigadó conducted by Ferenc Erkel I. A Hon, 23/08 

Fővárosi Lapok, 23/08 

Vasárnapi Ujság, 28/08 

Hazánk s a Külföld, 01/09  

Liszt was present 

27/03/1878 Vigadó Philharmonic Society, 

conducted by Sándor Erkel 

I. Fővárosi Lapok, 27/03: 

József Harrach 

Magyarország és a Nagyvilág, 31/03  

Liszt was not present, 

although he was staying in 

Budapest  

25/10/1886 Opera 

House 

Philharmonic Society, 

conducted by Sándor Erkel 

I. Budapesti Hírlap, 26/10 

Fővárosi Lapok, 26/10 

Nemzet, 26/10 

Pesti Hírlap, 26/10 

Pesti Napló, 26/10 

Ország-Világ, 30/10 

Zenelap, 01/11  

Memorial concert on the 

occasion of 

Liszt’s death 

26/01/1898 Vigadó Philharmonic Society, 

conducted by Sándor Erkel 

I. Alkotmány, 27/01 

Budapesti Hírlap, 27/01 

Budapesti Napló, 27/01 Pesti Hírlap, 

27/01 Magyar Ujság, 28/01 

Magyarország, 28/01 

  

01/06/1911 Music 

Academy 

Orchestra of the Music 

Academy Students, 

conducted by Jenő Hubay 

I-II. Az Ujság, 02/06 

Budapesti Hírlap, 02/06 

Világ, 02/06 Magyarország, 03/06 

Zenelap, 20/06 

Festive concert on the 

occasion of Liszt’s 100th 

birthday 

08/11/1911 Vigadó Philharmonic Society, 

Choir Association of 

Hungarian Women led by 

Emil Lichtenberg, 

conducted by Istvám 

Kerner 

I-II. Az Ujság, 09/11 

Budapesti Hírlap, 09/11 

Népszava, 09/11 

Pesti Hírlap, 09/11 

Pesti Napló, 09/11 

Világ, 09/11 

Zenelap, 09/20 

Festive concert on the 

occasion of Liszt’s 100th 

birthday 
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Liszt Ferencet és kortársait intenzíven foglalkoztatta egy tulajdonképpen megoldhatatlan kihívás: hogyan lehet Dante 

Alighieri költészetét a zene nyelvére átültetni, illetve vizualizálni. Lisztet különösen érdekelte annak a túlvilági utazásnak a 

története, amelyet Dante az Isteni Színjátékban bejár. Legfőképp azonban a Pokol drámája keltette fel a kíváncsiságát; a 

démoni szörnyűségek ábrázolása, a szenvedő lelkek reménytelen helyzete és a tiltott szerelem: Paolo és Francesca tragédiája. 

Liszt az Isteni Színjátékot zongoradarab (Dante-szonáta) és szimfonikus zenekari mű (Dante-szimfónia) formájában is 

feldolgozta. Ennek ellenére azt érezte, önmagában a zene még kevés ahhoz, hogy méltó módon érzékeltesse azt a nagyságot, 

amely Dante költészetében fellelhető. Egy multimediális dioráma-előadás keretében szándékozott megmutatni, hogyan 

lehet a zenét, költészetet és vizualitást hatásos formában összekapcsolni. Kevés zeneszerző volt annyira nyitott más 

művészeti ágak eredményei iránt, mint Liszt Ferenc. Az itáliai művészetekhez való viszonya különösen sokrétű; nemcsak 

Dante, hanem Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Salvator Rosa alkotásai is megihlették, s kompozícióit az Années de 

pèlerinage, Deuxième année: Italie [Zarándokévek, Második év: Itália] kötetben fűzte össze. 

A kiállítás nemcsak Liszt Dante iránti érdeklődéséről és Dante-

témájú kompozícióiról szól, hanem kontextust is teremt a 

témának: bemutatja Dante életét, költészetét, különösen az 

Isteni Színjátékot, s röviden tárgyalja a 19. századi „Dante-

mániát” néhány (Liszthez is köthető) példa segítségével. 

Kiemelt szerepet kapnak azok a képzőművészek, akikkel Liszt 

kapcsolatban állt, és akiknek Dante-vonatkozású műveit 

ismerte. Néhány történet érzékelteti a korabeli magyar Dante-

recepció feléledését is, például az 1896-ban megnyílt 

városligeti Pokol-körkép, vagy Pulszky Ferenc Dante-estélye 

Firenzében. 

Dante és Vergilius a Purgatórium X. énekében egy speciális 

„kiállítás” képeit nézik. A Purgatórium hegyén hófehér 

márványba vésett csodálatos domborművek láthatók, amelyek 

szinte élnek, beszélnek, hangokat adnak. Költészetében Dante 

összekapcsolja a zenét és a vizualitást, természetesen a 

képzeletünkre hagyatkozva, mikor ezt írja a frigyládát és Dávid 

királyt ábrázoló domborműről:  

 

„A képen ott volt az ökrös szekér, 

vitte a Szent Ládát (miatta van, 

hogy félünk ténykedni kéretlenül!). 

Előtte tömeg, hét kórus vonult: 

fülem azt mondta: »Nem!«, de a szemem 

azt mondta: »Ott igenis énekelnek!« 

Hasonlóképp a tömjénfüsttel is: 

úgy vésték ki, hogy orrom és szemem  

másképp ítélte meg a jelenlétét.” 

 

(Dante: Isteni Színjáték, Purgatórium, X. ének, 55–63.,  

ford. Nádasdy Ádám) 
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A tablókon alul, mintegy frízként – utalva ezzel az említett purgatóriumi epizódra is – Bonaventura Genelli és Gustave Doré 

néhány Isteni Színjáték-illusztrációja látható. 
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Krisztina Halász, Anna Peternák, Dóra Bodrogai (curators of the exhibition),  

Andrea Vigh (rector of the Music Academy) and Csaba Káel (director of MÜPA) 
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“I AM MOVING DEEPER AND DEEPER INTO DANTE’S OBSCURE FOREST...” (FRANZ LISZT) 

DANTE EXHIBITION AT THE FRANZ LISZT UNIVERSITY OF MUSIC 
 

Franz Liszt and his contemporaries were intensely preoccupied with a truly insurmountable challenge: how to transpose 
Dante Alighieri’s poetry into the language of music and how to visualize it. Liszt was particularly interested in the story of 
the otherworldly journey that Dante went on in the Divina Commedia. Most of all, the drama of the Inferno piqued his 
curiosity, the representation of demonic horrors, the hopeless situation of the suffering souls and the forbidden love: the 
tragedy of Paolo and Francesca. Liszt arranged the Divina Commedia in the form of a piano piece (Dante Sonata) and a 
symphonic orchestral work (Dante Symphony). Nevertheless, he felt that the music alone was not enough to represent the 
greatness of Dante’s poetry. Liszt intended to show how music, poetry and visual art can be effectively combined in a 
multimedia diorama performance. Very few composers were as open to the achievements of other art forms as Franz Liszt. 
His relationship with the Italian arts is particularly diverse; he was inspired not only by the poetry of Dante, but also by the 
works of Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Salvator Rosa. He collected these compositions in Années des pèlerinage, 
Deuxième année: Italie. 

This exhibition presents not only Liszt’s interest in Dante and his compositions inspired by Dante, but also gives a context 
for the topic: Dante’s life and poetry are also presented, with particular attention to the Divina Commedia, while also briefly 
discussing the 19th century ’Dante mania’ by using examples related to Liszt. Visual artists are represented in the exhibition, 
with whom Liszt had a personal relationship and knew their Dante-related works. A few stories illustrate the revival of 
Hungarian Dante reception, such as the Hell Panorama of the City Park Budapest (opened in 1896) or Ferenc Pulszky’s 
Dante evening in Florence. 

In the Purgatorio, Canto X, Dante and Virgil are looking at the pictures of a special ‘exhibition’. Carved in the snow-white 
marble of Purgatory’s hill, magnificent reliefs can be seen which are almost alive, speaking, nearly making sounds. In his 
poetry, Dante combines music and visuality, relying on our imagination when he writes the following lines about a relief 
representing King David and the Ark of the Covenant: 

“There, carved in that same marble, were the cart and oxen as they drew the sacred ark, which makes men now fear 
tasks not in their charge. People were shown in front; and all that group, divided into seven choirs, made two of my 
senses speak—one sense said, “No,” the other said, “Yes, they do sing”; just so, about the incense smoke shown there, 
my nose and eyes contended, too, with yes and no.”  

(Dante: Divina Commedia, Purgatorio, Canto X, 55–63, translated by Allen Mandelbaum) 

On the bottom part of the posters of this exhibition are illustrations of the Divina Commedia by Bonaventura Genelli and 
Gustave Doré as a frieze, mimicking also the above mentioned episode from Purgatorio. 

 

A kiállítás a Liszt Ünnep keretében a Müpa és a Zeneakadémia közös programja. / The exhibition is a joint program of Müpa Budapest and 
the Liszt Academy as part of the Liszt Fest. / La mostra è un programma congiunto di Müpa Budapest e l’Accademia Ferenc Liszt di 
Budapest come parte del Liszt Fest. 

 
 
 
 
 

Készítette a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont / Created by the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre / Creato 
dal Museo Memoriale e Centro di Ricerca Ferenc Liszt 
Kurátorok / Curators / Curatori: Bodrogai Dóra, Halász Krisztina, Peternák Anna 
Grafika / Graphic design / Disegno grafico: Szabó Ferenc 
Angol nyelvi lektor / English proofreading / Lettore inglese: Paul Merrick 
 
Köszönet a partnereknek / Thanks to the partners / Ringraziamo i partner: 
Archivio Fotografico del Comune di San Severino Marche 
ELTE Egyetemi Könyvtár / ELTE University Library and Archives / Biblioteca Universitaria ELTE 
Festival Liszt Albano – közreműködő / contributor / collaboratore: Maurizio D’Alessandro 
Library of Congress 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár / Hungarian National Museum, Historical Photo Department / Museo Nazionale 
Ungherese, Dipartimento di Fotografie Storiche 
Petőfi Irodalmi Múzeum / Petőfi Literary Museum / Museo Letterario Petőfi 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria / Museum of Fine Arts – Hungarian National Gallery / Museo di Belle Arti – Museo 
Nazionale Ungherese 
Zeneakadémia Kutatókönyvtár / Liszt Ferenc Research Library / Biblioteca di Ricerca Musicologica Ferenc Liszt 
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(Eckhardt Mária) 
 

Tanítványa, Lachmund és mások visszaemlékezései szerint Liszt gyakran mondogatta, amikor mellőzéssel vagy 

értetlenséggel találkozott újszerű, jövőbe mutató művei előadása kapcsán: „Ich kann warten” – „Én tudok várni”. Ha ez év 

őszén valamilyen különleges csoda folytán el tudott volna látogatni Budapestre, ismét megbizonyosodhatott volna arról, 

hogy türelme és a jövőbe vetett bizalma nem volt hiábavaló. Bár az idei Liszt-évforduló nem olyan jelentős, mint a 2011-es 

bicentenárium volt (születésének 210. évfordulóját ünnepeljük), szülőhazájában most is különlegesen sok figyelem fordult és 

fordul életműve felé. Ráadásul a Cziffra György-centenárium is, amellyel kapcsolatban már több írást is közöltünk lapunk 

három legutóbbi számában (No. 42-43-44), összefonódik Liszt életművével, hiszen Cziffra köztudottan kora egyik 

legkiválóbb Liszt-játékosa volt, aki a senlisi Liszt Auditórium létrehozásával és számos más módon is kifejezte a Mester iránti 

mélységes vonzódását és tiszteletét. 

Jelen írásunkban a budapesti eseményekre koncentrálunk. Bár Liszt művei már az esztendő korábbi szakaszában is szép 

számmal szerepeltek különböző, részben csak elektronikusan közvetített, részben közönség előtt zajló koncertek műsorain, a 

kora őszi hónapokban – amikor a járványhelyzet javulása miatt különösen sok program sűrűsödött össze a kulturális életben 

– valósággal egymást érték a Liszttel kapcsolatos események, amelyek az október 22-i Liszt születésnap felé tartva 

kulmináltak.    

Elsőként a pandémia miatt tavalyról 2021-re halasztott IV. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt kell említenünk, amely 

iránt óriási nemzetközi érdeklődés mutatkozott. A 47 országból beküldött közel 120 videófelvételből válogatva, most 80 

énekes kapott lehetőséget, s közülük 66 versenyző vett ténylegesen részt az elsősorban operaénekesi produkciókra 

koncentráló, augusztus 29 és szeptember 5 között zajló három fordulós élő versenyben. A Zeneakadémia az összes forduló 

meghallgatását lehetővé tette stream-közvetítés révén a honlapján és YouTube csatornáján azok számára, akik otthonról 

kívánták követni a versenyt, vagy utólag 

akartak újra megnézni egy-egy fordulót. 

(A versenyről részletes információ:  

https://martoncompetition.hu) 

Különleges próbatételt jelentett a fiatal 

operaénekeseknek, hogy az elődöntőben két 

operaária mellett kötelező volt egy Liszt-dal 

tolmácsolása is. Egyeseknek érezhetően teljes 

újdonság volt ez a daléneklés keretein belül is 

nehéz feladat, míg mások megmutatták, hogy 

ebben a stílusban is otthonosak. Mindenesetre 

jó lehetőség ez a verseny, hogy Liszt rendkívül 

értékes, de még mindig nem eléggé közismert 

dalművészetét olyanokhoz is közelebb vigye, 

akik egyébként talán sohasem vállalkoznának 

Liszt-dal előadására. Egy későbbi lapszámunk-

ban talán visszatérünk arra, hogy a fiatalok 

milyen dalokat választottak, milyen arányban 

voltak képesek megoldani a feladatot, kik 

voltak ezen a téren (hangsúlyozom, nem ez 

volt a verseny fő profilja) a legkiemelkedőbbek 

– ez a verseny ugyanis, mint cseppben a tenger, 

képet ad arról, hogy nemzetközi viszonylatban 

hol tart a Liszt-daléneklés a fiatal generáció 

körében. 
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Sajnos, még az idősebb énekes generáció kiválóságainál sem túl gyakori nemzetközi szinten, hogy néhány közismert dalon 

kívül műsorra tűzzenek és megfelelő stílusban adjanak elő Liszt-dalokat. Az egyik tiszteletre méltó kivétel a csodálatos 

Thomas Hampson, aki már régóta felfedezte ezt a zenei kincsesbányát. Október 12-én a Művészetek Palotája által rendezett 

nagyszabású új sorozat, a Liszt Ünnep keretében a Martin Haselböck által vezényelt Orchester Wiener Akademie 

kíséretével most Liszt néhány kevéssé ismert zenekarkíséretes dalával lépett fel a MÜPA Bartók-termében. Az október 8-

tól 24-ig tartó Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál valójában nem kizárólag Liszt műveire koncentrál, hanem egy új 

összművészeti programsorozat, amely Budapest legkülönbözőbb helyszínein valósul meg. Mint ismertetőjükben írják, a 210 

éve született Liszt Ferenc előtt tisztelegve, klasszikus és könnyűzenei koncertek, irodalmi és képzőművészeti programok, 

ősbemutatók, opera- és táncelőadások, különleges fúziók, szakmai konferenciák, kiállítások és számos köztéri esemény várja 

az érdeklődőket. Ez a sokoldalúság, a minőségi összművészeti élményre való törekvés bizonyára nem idegen Liszt 

széleskörű érdeklődésétől, minden érték iránti nyitottságától. De azért nem csupán Liszt nevét viseli ez a fesztivál (akárcsak 

újabban a magyar kulturális intézetek a világ különböző országaiban!), hanem számos programjának valóban maga Liszt állt 

a középpontjában. 

Térjünk azonban át egy kizárólag Lisztre koncentráló eseménysorozatra: 

a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyre, amelyet a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. rendezett a 

Zeneakadémián. Ez a verseny, melynek programja kizárólag Liszt Ferenc műveiből áll, a tizennegyedik az 1933 óta 

Budapesten megrendezett Liszt-zongoraversenyek sorában – a programfüzet fel is sorolja az összes korábbi díjazottat, 

élükön az elsővel, a felejthetetlen Fischer Annie-val. Sajnos ez a verseny az idén nem volt olyan nagyszabású, mint a 

Marton Éva Énekverseny: a világ számos pontjáról 72-en jelentkeztek rá, közülük 32-en kaptak lehetőséget a 

bemutatkozásra, de végül csak 22-en jelentek meg és játszottak. Két nehéz forduló után a legjobbnak ítélt hat versenyzőnek 

az elődöntőben a hagyományoknak megfelelően Liszt h-moll szonátáját kellett eljátszania. Közülük négyen jutottak a 

zenekari döntőbe, ahol (szintén hagyományosan) az Esz-dúr és A-dúr zongoraverseny, illetve a Haláltánc közül kettővel 

kellett készülniük és a zsüri választása szerint egyet lehetett eljátszaniuk. Egy rendkívüli tehetségű, mindössze tizenhat éves 

kanadai versenyző, Kevin Chen nyerte az első díjat, második helyezett az olasz Giovanni Bertolazzi, harmadik pedig a 

magyar Kovács Gergely lett. 

(További részletek: https://zeneiversenyek.hu) 

https://zeneiversenyek.hu
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Fischer Annie 
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Külön hangsúllyal kell megemlékeznünk a Zeneakadémia Liszt Születésnapi Fesztiváljáról (október 9-22), amelynek 

programját Domokos Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója nagy gonddal állította össze, és 

egyes eseményeinek még nagyobb nyilvánosságot kölcsönzött, hogy a MÜPA Liszt Fesztiváljának programjába is bekerültek. 

Az események részben a legautentikusabb Liszt-emlékhelyen: a Régi Zeneakadémián, részben pedig a Zeneakadémia Liszt 

Ferenc téri központi épületében, a gyönyörű szecessziós palotában zajlottak. A Régi Zeneakadémián rendezett 

hangversenyek közül ki kell emelnünk a Ránki-házaspár (Ránki Dezső és Klukon Edit) koncertsorozatát, amelynek 

keretében négy hangversenyen eljátszották Liszt valamennyi szimfonikus költeményének négykezes verzióit. Különleges 

tehetségű fiúk, a ma már érett művész Ránki Fülöp pedig egy Liszt és nagy francia híve, az idén szintén jubiláns Camille 

Saint-Saëns (1835-1921) műveiből összeállított matinékoncertet adott. Érdekes historikus hangversenyre is sor került 

október 19-én: Szabó Ferenc János összeállításában, kommentárjaival és zongorakíséretével két, a daléneklésben 

különlegesen otthonos művésznő, Schöck Atala és Tatai Nóra énekelt Liszt kortársai és barátai: Robert Volkmann, 

Mihalovich Ödön, Végh János és Aggházy Károly német szövegű dalaiból; a nagyszerű koncert kezdetén és végén pedig egy-

egy csokornyi Liszt-dalt adtak elő. Ez a hangverseny egyrészt bebizonyította, hogy érdemes kutakodni kevésbé ismert Liszt-

kortársak daltermésében, másrészt megmutatta, hogyan lehet Liszt sokféle stílusú dalai között teljes biztonsággal eligazodni.  

Ugyancsak a Régi Zeneakadémián volt egy-egy jelentős, koncerttel egybekötött lemez- illetve könyvbemutató is: október 9-

én Muza Rubackyte (a Liszt Nemzetközi Zongoraverseny zsűritagja) mutatta be lemezét, október 13-án pedig végre sor 

kerülhetett a Liszt Ferenc Emlékmúzeum 2020-ban megjelent csodálatos fakszimile-kiadványának a pandémia miatt 

elhalasztott nyilvános bemutatójára is, Kiss Péter zongoraművész közreműködésével. (A kötetről, amely azóta komoly 

nemzetközi visszhangot váltott ki, lapunk 40. számában adtunk rövid ismertetést.) 

Ritka eseménynek nevezhető, hogy a Zeneakadémia születés-napi Liszt-fesztiválja keretében a Régi Zeneakadémián egymás 

után két tudományos konferenciára is sor került: október 18-19-én „Liszt és magyar kortársainak kapcsolata Magyarország 

művelődéstörténetének tükrében” címmel a Zeneakadémia Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontja, valamint a 

Zenetudományi Intézet közös rendezésében a két intézmény munkatársai, összesen tizenheten tartottak rendkívül érdekes 

Liszt-témájú előadásokat. Domokos Zsuzsanna, a konferencia megálmodója a két intézmény kutatóinak szorosabb 

együttműködését kívánta elérni ezzel a rendezvénnyel, és be is bizonyosodott, hogy ez mindkét fél részére hasznosítható, 

komoly eredményekkel jár. 

Október 21-22-én pedig nemzetközi konferenciára került sor „New additions to the world of Liszt” címmel. A neves 

amerikai, brit, holland, német, olasz kollégák mind nagy örömmel fogadták a meghívást, és számos témában (részben 

legújabb kiadványaik: könyvek, hanglemezek, kiállítások bemutatásával) gazdagították Lisztről való ismereteinket. Alan 

Walker, a Liszt-kutatók doyenje videó-előadása zárta a konferenciát, amelynek anyagát (épp úgy, mint a magyar 

konferenciáét) a tervek szerint közzé fogják tenni. 

Szólnunk kell még a kiállításokról is. Ismét látogatható a Liszt Ferenc Emlékmúzeum „Vendégségben Lisztnél” című 

időszakos kiállítása, és készült egy új tablókiállítás is a múzeum munkatársai: Peternák Anna, Halász Krisztina és Bodrogai 

Dóra rendezésében, amely az idei nagy Dante-jubileumhoz kapcsolódik, és a Liszt Ferenc-téri főépület Átrium 

kiállítóterében került bemutatásra. A kiállításhoz, amely Liszt és Dante kapcsolatát mutatja be a korszak Dante-kultuszába 

ágyazva, az október 10-i bemutatót követően „Szerelem és pokol” címmel zenei-irodalmi est kapcsolódott: Kiss Péter Liszt 

zongoraműveiből játszott, melyhez csodálatosan illeszkedtek Jászberényi Gábor előadóművész Dante és kortársai prózájából 

válaszott idézetei. A látványos és tartalmas kiállítás első tablójának összefoglaló szövegét lapunk 13-15. oldalán olvashatják. 

A Zeneakadémia születésnapi Liszt-fesztiváljának záró eseménye október 22-én a „Cziffra ’56 emlékkoncert” volt – annak a 

történelmi jelentőségű hangversenynek a megismétlése, amelyet Cziffra György 1956. október 23-án, egy nappal a 

forradalom kitörése előtt adott Budapesten az Erkel színházban. Egyedül a műsor első száma különbözött az akkori 

műsortól, amely egy Vivaldi-művel kezdődött – most Liszt 3. magyar zenekari rapszódiája vezette be a hangversenyt, melyet 

Bartók 2. zongoraversenye követett Balázs János előadásában, majd a Zeneakadémia kiváló tanár-művészekkel megerősített 

növendékzenekara Takács-Nagy Gábor vezényletével Brahms 2. szimfóniájával zárta a hangversenyt. A fiatalokból álló 

zenekar nem először bizonyította, hogy nagyszerű karmesterek irányításával csodálatos, minden szempontból 

professzionális produkciókra képes. 
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Emlékezzünk meg a Liszt Ferenc Társaság születésnapi koncertjéről is, amelyre október 20-án jutott lehetőség a Régi 

Zeneakadémián. Király Csaba, a Társaság elnöke Liszt Ferenc magyar rapszódiáiból játszott egy bőséges válogatást, Várnagy 

Andrea zongoraművész kommentárjaival. Király Csaba az ünnepi évre nagyszerűen megtanulta, fölényes virtuozitással 

játssza és állandóan műsorán tartja Liszt valamennyi magyar rapszódiáját. A rapszódiákból más-más válogatást játszott vidéki 

csoportjaink rendezvényein is, Szekszárdon a Vármegyeházán október 18-án (Liszt ottani 1846-os hangversenyének 

emléknapján), valamint Debrecenben október 24-én, ahol reményeink szerint hamarosan új tagozat alakul a Debreceni 

Egyetem Zeneművészeti Karán, mintegy újjáélesztve, illetve pótolva a Kelet-Magyarországi Tagozat munkáját, amelynek 

működése megszűnt az alapító Felvégi Béla zenetanár korai halálával.  

A Liszt-események természetesen nem érnek véget a születésnappal, és bízhatunk benne, hogy az ünnepi időszakot 

követően is számos további rendezvényre kerül sor, hiszen Liszt művészete a magyar zenei életnek régóta szerves része. De 

nagy örömmel tapasztaljuk, hogy immár nemcsak hazánkban, hanem a világ számos más részén is egyre jobban megismerik 

és értékelik ezt a sokáig háttérbe szorult életművet. Ez nem kis részben a különböző Liszt-társaságoknak, a Liszt-

emlékhelyek gondozóinak és a Liszt-zeneművek, róla szóló könyvek, hangfelvételek kiadóinak is köszönhető, amelyek 

együttműködése egyre szorosabbá válik, és remélhetőleg tovább erősödik. Nem hiába mondotta Liszt: „Ich kann warten!”  

Liszt magyar szemmel – XLV. szám – 2021. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 45 – October 2021 



- 21 - 

 

Liszt magyar szemmel – XLV. szám – 2021. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 45 – October 2021 

“ICH KANN WARTEN” – 

LISZT-EVENTS IN BUDAPEST IN THE AUTUMN OF 2021  

(Mária Eckhardt) 

According to the recollections of his pupil Lachmund and others, Liszt often said, when confronted with neglect or 

incomprehension about the performance of his innovative, forward-looking works: "Ich kann warten" – "I can wait". If, by 

some miracle, he had been able to visit Budapest in the autumn of this year, he would have been reassured that his patience 

and confidence in the future were not in vain. Although this year's Liszt anniversary is not as significant as the bicentenary 

was in 2011 (now we are celebrating the 210th anniversary of his birth), his homeland has paid special attention to his 

oeuvre in 2021 as well. In addition, the György Cziffra Centenary, which we have already covered in the last three issues of 

our review (Nrs. 42-43-44), is also linked to Liszt's oeuvre in many ways, as Cziffra is known to have been one of the most 

outstanding Liszt-players of his time who expressed his deep affection and respect for the Master in the creation of the Liszt 

Auditorium in Senlis and in many other ways. 

In this article we are focusing on the events in Budapest. Although Liszt's works had already appeared frequently on the 

programmes of various concerts in the earlier months of the year as well – some of them were only broadcast electronically, 

while others were played before live audience –, we could see a particular succession of Liszt-related events in the early 

autumn months with cultural life becoming unusually busy due to the improved epidemic situation, and all that culminated 

in the Liszt birthday celebrations on October 22nd. 

First of all, we should mention the 4th Éva Marton International Singing Competition, postponed from last year to 2021 due 

to the pandemic, which indeed generated huge international interest. After a first selection from nearly 120 videos 

submitted from 47 countries, 80 singers were given the opportunity to compete, and 66 of them took part in the three-

round live competition from August 29th to September 5th, with primary focus on opera singing performances. The Music 

Academy made all the competition rounds available via live streaming on its website and YouTube channel for those who 

wished to follow the competition from home or would like to re-watch one or the other round afterwards. (For more 

information on the competition: https://martoncompetition.hu ) 

A special challenge for the young opera singers was the obligation to interpret a Liszt song in addition to two opera arias in 

the semi-finals. For some of them, this was perceivably a completely new task – a particularly difficult one even within the 

context of song singing –, while others showed that they were comfortable even in this genre. In any case, this competition 

is a good opportunity to bring Liszt's highly valuable but still not widely known song composition oeuvre closer to singers, 

who might otherwise never have ventured to perform a Liszt song. Perhaps in a later issue of our review we shall return to 

the songs chosen by the young singers, to what extent they were able to answer the challenge, and who were the most 

outstanding in this field (which, I underline, was not the main profile of the competition) – because like a drop in the ocean, 

this contest gives us a picture of where and how the singing of Liszt-songs is positioned among the young generation in 

international comparison. 

Unfortunately, it is not very common on the international level even among the best of the older generation of singers to 

perform Liszt songs in the appropriate style, except for a few well-known songs. One notable exception is the wonderful 

Thomas Hampson, who has long since discovered this musical treasure trove. On October 12th, as part of the Palace of Arts' 

large-scale new series, the Liszt Fest, he appeared in the Bartók Hall of the Palace of Arts (MÜPA), performing some of 

Liszt's lesser-known songs, accompanied by the Orchester Wiener Akademie conducted by Martin Haselböck. 

The Liszt Fest International Cultural Festival, this year scheduled between October 8th and 24th, is in fact not an event 

focusing on Liszt's works alone, but it’s a new all-round artistic programme series taking place in a variety of venues in 

Budapest. As they write it in their brochure, the festival pays tribute to Ferenc Liszt, who was born 210 years ago, with 

classical and popular music concerts, literary and visual art programmes, world premières, opera and dance performances, 

special fusions, professional conferences, exhibitions and a number of public events. This versatility, the quest for a quality 

experience of all the arts, is certainly not alien to Liszt's wide-ranging interest and openness to all values. But it’s not only 

the name of Liszt that the festival bears (just as, more recently, Hungarian cultural institutes do in various countries around 

the world!), but Liszt himself is indeed at the centre of many of its programmes. 
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But let us move on to a series of events focusing on Liszt alone: the Franz Liszt International Piano Competition organised by 
the Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft at the Music Academy. This competition, whose programme consists 
exclusively of Ferenc Liszt’s works, is the fourteenth in a series of Liszt piano competitions held in Budapest since 1933 – 
the programme booklet lists all the previous winners, headed by the first, the unforgettable Annie Fischer. Unfortunately, 
this year's competition was not as large-scale as the Éva Marton Singing Competition: 72 musicians from all over the world 
entered, 32 of whom were given the opportunity to perform, but only 22 turned up and played in the end. After two 
difficult rounds – following the tradition – the six best candidates were to play Liszt's Sonata in b minor in the semi-finals. 
Four of them went through to the orchestral finals, where they had to prepare (another tradition) with two pieces out of the 
Piano Concertos in E-flat major and in A major and the Danse Macabre, and then play one of them chosen by the jury. An 
exceptionally talented Canadian competitor, Kevin Chen, aged only 16, won first prize, with Giovanni Bertolazzi of Italy 
coming in second and Gergely Kovács of Hungary third. 

(More details: https://zeneiversenyek.hu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Liszt Birthday Festival at the Music Academy (October 9th-22nd) deserves to be mentioned with a special emphasis, with 
a programme carefully compiled by Zsuzsanna Domokos, Director of the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research 
Centre; and some of its events were given even more publicity by being included in the programme of the MÜPA Liszt Fest. 
The events took place partly at the most authentic Liszt memorial site: the Old Music Academy and partly in the beautiful 
art nouveau palace, the central building of the Music Academy at Liszt Ferenc Square. Among the concerts held at the Old 
Music Academy, we must highlight the series of concerts by the Ránki couple (Dezső Ránki and Edit Klukon) where they 
performed the four-handed versions of all symphonic poems by Liszt in four evenings. Their son of exceptional talent, Fülöp 
Ránki, now a mature musician himself, gave a matinee concert from compositions by Liszt and his great French admirer 
Camille Saint-Saëns (1835-1921), who celebrated his jubilee this year, too. 
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Kevin Chen 
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There was also an interesting historical concert on October 19th, with Atala Schöck and Nóra Tatai, two singers particularly 

familiar with song singing, performing songs with German lyrics by Liszt's contemporaries and friends: Robert Volkmann, 

Ödön Mihalovich, János Végh and Károly Aggházy, with two bunches of songs by Liszt himself at both the beginning and 

the end of the magnificent concert. The programme was compiled by János Ferenc Szabó, who also hosted the event with 

his commentary and piano accompaniment. The concert proved both that it is worthwhile to explore the songs by lesser-

known Liszt contemporaries and that it is possible to find one's way among Liszt's songs in diverse styles with complete 

confidence.  

Also at the Old Music Academy, there were significant music recording and book launches, both including a concert. On 

October 9th, Muza Rubackyte (jury member of the Liszt International Piano Competition) presented her album, and then on 

October 13th the public launch of the wonderful facsimile edition by the Liszt Ferenc Memorial Museum, published in 2020 

– which had to be postponed due to the pandemic – finally took place, featuring pianist Péter Kiss. (We gave a short review 

of the book, which has since attracted considerable international attention, in the Issue No. 40 of our magazine.) 

It was a rare coincidence that within the framework of the Liszt Festival organized by the Music Academy, even two 

scientific conferences took place at the Old Music Academy building. On October 18th-19th, the one with the title 

"Connections between Liszt and his Hungarian Contemporaries in the Light of Hungary’s Cultural History", in joint 

organization of the Liszt Memorial Museum and Research Centre of the Music Academy and the Institute of Musicology, 

where the staff of the two institutions, 17 of them altogether, held highly interesting lectures on Liszt topics. Zsuzsanna 

Domokos, who invented and organized the conference, wished to achieve closer cooperation between researchers from the 

two institutions, and it proved to be a useful and fruitful event for both sides. 

Then, on October 21st-22nd, followed an international conference with the title “New Additions to the World of Liszt”, 

where renowned American, British, Dutch, German and Italian researchers were all delighted to accept the invitation and 

enriched our knowledge of Liszt on a number of topics (partly by presenting their latest publications: books, recordings, 

exhibitions). A video lecture by Alan Walker, the doyen of Liszt scholars, closed the conference, the material of which (just 

like that of the Hungarian conference) is planned to be published. 
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We should also mention the exhibitions. The temporary exhibition “Vendégségben Lisztnél” (Visiting Liszt at Home) at the 

Liszt Ferenc Memorial Museum is open again, and a new exhibition of tabloids has also been arranged by the museum's 

staff, Anna Peternák, Krisztina Halász and Dóra Bodrogai, in connection with this year's great Dante jubilee, and presented 

in the Atrium exhibition hall at the main building on Liszt Ferenc Square. The exhibition, which explores the relationship 

between Liszt and Dante in the context of the Dante cult of the era, was launched on October 10th, followed by a musical 

and literary evening with the title "Love and Hell": Péter Kiss played from Liszt's piano works, beautifully accompanied by 

quotations from the prose of Dante and his contemporaries selected by performer Gábor Jászberényi. Read the explanatory 

texts of this spectacular and matterful exhibition on pages 14-15 of our journal. 

The closing event of the Liszt Festival at the Music Academy on October 22nd was the "Cziffra '56 Memorial Concert" - a 

repeat of the historic concert given by György Cziffra in the Erkel Theatre in Budapest on October 23rd 1956, the day before 

the outbreak of the revolution. The only difference was the opening number, as the concert in 1956 began with a Vivaldi 

composition – while this year Liszt's Hungarian Orchestral Rhapsody No. 3 introduced the concert, followed by Bartók's 
Piano Concerto No. 2 played by János Balázs, and then the Music Academy's student orchestra, complemented with a 

distinguished group of teacher-musicians and conducted by Gábor Takács-Nagy, closed the concert with Brahms' Symphony 
No. 2. This was not the first time that the orchestra made up of young musicians proved that they are capable of wonderful, 

professional performances in every respect under the direction of great conductors. 

Let us also remember the birthday concert of the Liszt Ferenc Society, which took place on October 20th at the Old Music 

Academy. Csaba Király, Chairman of the Society, played a rich selection from Ferenc Liszt's Hungarian rhapsodies, with 

commentary by pianist Andrea Várnagy. Csaba Király had learnt all Hungarian rhapsodies by Liszt excellently for the 

festive year and since then has been keeping them on his repertoire and playing them with great virtuosity. He also 

appeared with this programme in two other concerts in the organization of our branches in the countryside, though playing 

different selections from the rhapsodies: in Szekszárd at the Vármegyeháza (County Hall) on October 18th (on the memorial 

day of Liszt's 1846 concert there) and in Debrecen on October 24th, where we hope that a new branch of our society will 

soon be formed at the Faculty of Music of the University of Debrecen, reviving and replacing the work of our East-

Hungarian Branch, which ceased to exist with the untimely death of its founder, music teacher Béla Felvégi. 

Of course, the Liszt events do not end with his birthday, and we can be confident that there will be many more programmes 

after the festive period, as Liszt's oeuvre has long been an integral part of Hungarian musical life. And we are delighted to 

experience that not only in our country, but also in many other parts of the world, this long neglected oeuvre is now 

becoming better known and appreciated. This is due in no small part to the various Liszt societies, the custodians of Liszt 

memorial places and the publishers of Liszt’s music as well as relevant books and recordings, whose cooperation is becoming 

ever closer and, hopefully, will continue to strengthen. It was not in vain that Liszt said: "Ich kann warten! " 

 

(Rozsnyay Judit) 
 

Társaságunk minden évben megemlékezik Liszt Ferenc születésnapjáról, koszorút helyezünk el a Régi Zeneakadémia 

Andrássy úti oldalán lévő emléktáblánál, mielőtt az ünnepi hangversenyt megkezdenénk. 
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Ebben az esztendőben is így történt: október 20-án délután 17.30-kor gyülekezett a kis, ámde lelkes társaság az emléktábla 

koszorúzásra. A Himnusz eléneklése után Gombos László, a Budapesti Tagozat vezetője mondta el a Liszt Ferencet méltató 

megemlékezést, amelyet alant közlünk.  

„210. éve, 1811. október 22-én született Liszt Ferenc, Doborjánban. Csodagyerekként indult élete, majd kora ifjúságában 

nehéz, küzdelmes sors várt rá. 19-20 évesen azonban már híres zongoraművész lett, „világutazó”, ünnepelt művész, 

zongoravirtuóz. Mindeközben hihetetlen mennyiségű műveltséget szerzett, ami műveinek tartalmában, mondanivalójában 

tükröződik. A 15 éves Liszt Ferenc naplója már híven mutatja, hogy milyen gondolatok, illetve milyen gondolkodók 

intelmei – többek között Szent Pál, Szent Ágoston – foglalkoztatják erkölcs, embertársaink iránti tisztelet, segítség, 

szorgalom, kitartás tekintetében. 1827. júniusában ezt a bejegyzést találjuk a naplójában: „Az időpazarlás a világ legnagyobb 

haszontalanságainak egyike. Az élet olyan rövid, minden perc drága, és mégis úgy élünk, mintha az életnek soha nem lenne 

vége.” Szinte hihetetlen, különösen, ha egy mai kamasz helyébe képzeljük magunkat, hogy ilyen felismerésre jut 15 évesen. 

Liszt zeneszerzőként mutatta meg azt a hatalmas tudást, amit javarészt autodidakta módon szerzett, és életművébe beépített. 

Lényegében az egyetemes európai kultúra 1800 éve benne található: a görög mondavilágtól, Tassón, Dantén és Goethe-én 

keresztül (szimfóniái) a XIX. századi kortársainak alkotásai, festők, szobrászok, költők ihlették meg és váltak híres zenei 

alkotásokká Liszt művészetében is. 

Idén, 2021-ben, 210. évvel születése után Magyarországon a születésnap alkalmából eljutottunk oda, hogy Liszt nevéhez, 

szelleméhez méltó Összművészeti Fesztivált rendez a főváros és szinte az egész ország. Se szeri, se száma az október 

folyamán megrendezett konferenciáknak, könyv- és lemezbemutatóknak, kiállításoknak, hangversenyeknek, külföldi és 

hazai jeles művészek közreműködésével. 

 – Liszt Születésnapi Fesztivál a Zeneakadémián október 9-22. között; 

 – Liszt Ünnep – Nemzetközi Kulturális Fesztivál október 8-24. között. 

A nagy gonddal válogatott és kialakított műsorok kellőképpen tükrözik azt a sokszínűséget, ami Lisztnek is sajátja volt, és 

ami most, a XXI. századi jelenünkben is hatást gyakorol a művészetekre és a közönségre. A képzőművészeti alkotások, a 

zenei improvizációk mind-mind folytatásai annak a szellemiségnek, amit Liszt Ferenc sokoldalúságában, időskori újító 

képességének birtokában a jövőnek megmutatott.  

A mai megemlékezésen a Liszt Társaság Liszt rapszódiáival tiszteleg a Mester emléke előtt, és bízunk abban, hogy 

megelégedéssel, mosolyogva tekint le ránk. Reméljük, hogy előremutató életműve, hagyatéka még további évszázadokra ad 

példát és irányt a jövő nemzedékeinek.„ 

 

Ezután tisztelegtünk Liszt emléktáblájánál, elhelyeztük koszorúnkat, és a Szózat eléneklése után a Régi Zeneakadémia Liszt 

Ferenc Kamaratermében megkezdődött az emlékhangverseny: Király Csaba, a Liszt Társaság elnöke Liszt kilenc rapszódiáját 

játszotta el, Várnagy Andrea zongoraművész tartott a művekről ismertetést. 
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LISZT’S BIRTHDAY IN THE LISZT SOCIETY  

(Judit Rozsnyay) 
 

Every year, our society commemorates Ferenc Liszt’s birthday, beginning with a wreath-laying ceremony at the memorial 

plaque on the Andrássy Road side of the Old Music Academy before the opening of the festive concert. 

This year it took place again: on October 20th, at 5:30 pm, a small but enthusiastic company had gathered to wreathe the 

memorial plaque. After singing the National Anthem, László Gombos, head of our society’s Budapest branch, gave a 

memorial address in laudation of Ferenc Liszt which we are publishing below. 

“Ferenc Liszt was born in Doborján (Raiding) on October 22nd in 

1811, 210 years ago. His life began as a child prodigy; then in his 

early youth his lot was difficult and struggling. However, at the 

age of 19 or 20, he was already a famous pianist, a ‘globetrotter’,  

a celebrated musician and a piano virtuoso. Along the way, he 

had acquired an incredible amount of erudition, which is 

reflected in the content and message of his works. At the age of 

15, Liszt's diary already gives us a good idea of the thoughts – and 

exhortations by thinkers such as St. Paul and St. Augustine, 

among others – on morality, respect for our fellow human beings, 

help, diligence and perseverance, which he was engaged in. 

This is an entry from his diary in June 1827: ‘Wasting time is one 
of the greatest uselessnesses in the world. Life is so short, every 
minute is precious, and yet we live as if life would never end.’ . 
It is almost unbelievable – especially if we put ourselves in the 

shoes of a 15-year-old adolescent of today – that he should come 

to such a realisation at the age of 15. Liszt built in the vast 

knowledge he had acquired, largely in a self-taught way, into his 

vast oeuvre, and thus showed it to the world as a composer.  

In essence, 1800 years of universal European culture are reflected 

in his music: from Greek mythology through to Tasso, Dante and 

Goethe (his symphonies), up to the works of his 19th century 

contemporaries – painters, sculptors and poets – all inspired Liszt 

and became famous musical compositions in his oeuvre. 
 

 

This year, in 2021, 210 years after his birth, we have reached the point here in Hungary on the occasion of his birthday, that 

Budapest and almost the whole country have organized an All Arts Festival worthy of Liszt's name and spirit. It would be 

difficult to enumerate the conferences, book and recording launch events, exhibitions and concerts that are being held in 

October, with the participation of distinguished musicians and other artists from Hungary and from abroad. 

 – Liszt Birthday Festival at the Music Academy, October 9th-22nd 
 – Liszt Fest – International Cultural Festival, October 8th-24th 

 

The carefully selected and designed programmes reflect the diversity that was so characteristic of Liszt and that continues to 

influence the arts and audiences in the 21st century as well. The works of visual art and the musical improvisations are all 

continuations of the spirit that Ferenc Liszt, in his versatility and his capacity for innovation even in his old age, showed to 

the future. 

At today's commemoration, the Liszt Society pays tribute to the Master's memory with Liszt's rhapsodies, and we trust that 

he will look down on us with a smile of satisfaction. We hope that his forward-looking oeuvre and legacy will continue to 

serve as an example and guide to future generations for centuries to come.” 

Then we paid tribute at Liszt's memorial plaque, laid our wreath there, and after singing the Szózat (Hungary’s “second 

national anthem”), the memorial concert began in the Liszt Ferenc Chamber Hall at the Old Music Academy: Csaba Király, 

Chairman of the Liszt Society, played nine of Liszt's Hungarian rhapsodies.  
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Budapest 

2021. szeptember 29.  Magyar Valentin zongorahangversenye: Liszt Ferenc művei (2021. februárról elhalasztott  

    koncert) 

2021. október 20.  Liszt születésnapjának 210. évfordulója. 

    Király Csaba – elnökünk – zongorahangversenye: válogatás Liszt rapszódiáiból. 

    Bevezető és összekötő szöveget mond Várnagy Andrea zongoraművész 

2021. november 24.  Lajkó István zongoraművész hangversenye (2021. áprilisról elhalasztott koncert) 

2021. december 15.  Saint-Saëns halálának 100. évfordulójára emlékezünk. 

    Szabó Ferenc János és a Zeneakadémia növendékeinek hangversenye:  

    Finszter Eszter, Mráz Nikolett, Csölley Martin, Szeleczky Artúr (ének),  

    Bábinszky Gergely, Pellet Sebestyén (zongora) 

Pécs 

2021. szeptember 15. Fuchs Gábor előadása és zongoraestje (a Művészetek és Irodalom Házában) 

2021. október 13.  Mocsári Károly zongorahangversenye a Pécsi Tudományegyetemen a Cziffra 100 

    rendezvénysorozat keretében 

2021. november 24.  Szabó Ferenc János előadása és hangversenye: Joseph Haydn-szonáták 

  és Liszt Haydn-közreadásai 

2021. december 20.  Gyermán Júlia (hegedű), Vedres Péter (fagott) és Huszics Ibolya (zongora) 

  kamarahangversenye 

Debrecen      

2021. október 24.  Király Csaba zongorahangversenye: válogatás Liszt rapszódiáiból.  

    (Debreceni Egyetem, Zeneművészeti Kar, Liszt Ferenc hangversenyterem) 

    Bevezető és összekötő szöveget mond Várnagy Andrea zongoraművész 

Szekszárd   

2021. október 18.               Hangverseny a Vármegyeházán Liszt 175 éve adott koncertjének emlékére. 

    Király Csaba zongorahangversenye: válogatás Liszt rapszódiáiból.  

    Köszöntőt mond Szekszárd város polgármestere 

Koncert után, Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar,  

Liszt Ferenc hangversenyterem 

(Dr. Lakatos Péter dékán, Várnagy Andrea, Király Csaba,  

Pless Attila általános dékánhelyettes) Hangversenyplakát, Szekszárd 
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CONCERTS OF THE LISZT FERENC SOCIETY 

SEPTEMBER - DECEMBER 2021 
 
 

Budapest 
 

September 29th 2021  Piano recital by Valentin Magyar: Ferenc Liszt’s works (event postponed from February 2021) 
October 20th 2021 210th anniversary of Liszt’s birthday 

Recital by our chairman Csaba Király: A selection from Liszt’s rhapsodies - with introductory and 

connecting text by pianist Andrea Várnagy 
November 24th 2021 Recital by pianist István Lajkó (event postponed from April 2021) 
December 15th 2021 Commemorating the 100th anniversary of Saint-Saëns’ death 

Concert by János Ferenc Szabó and pupils from the Faculty of Singing at the Music Academy, 

Eszter Finszter, Nikolett Mráz, Martin Csölley, Artúr Szeleczky (voice),  

 Gergely Bábinszky, Sebestyén Pellet (piano) 
 

Pécs 
 

September 15th 2021 Lecture and piano recital by Gábor Fuchs (in the House of Arts and Literature) 
October 13th 2021 Piano recital by Károly Mocsári at the Pécs University of Sciences,  

 in the framework of the Cziffra 100 event series 
November 24th 2021 Lecture and concert by János Ferenc Szabó: Haydn’s sonatas and Liszt’s activities in publishing 

Haydn’s works 
December 20th 2021 Chamber concert by Júlia Gyermán (violin), Péter Vedres (bassoon) and Ibolya Huszics (piano) 
 

Debrecen      
 

October 24th 2021             Piano recital by Csaba Király: A selection from Liszt’s rhapsodies - with introductory and 

connecting text by pianist Andrea Várnagy 
Szekszárd   
 

October 18th 2021 Recital at the County Hall in memory of the recital given by Liszt 175 years earlier  
Csaba Király playing a selection from Liszt’s rhapsodies, preceded by a welcome address by the 

mayor of Szekszárd 

 

 

Erkel Ferencnek, a XIX. század nagy magyar zeneszerzőjének, a magyar nemzeti opera megalkotójának, a magyar Himnusz 
komponistájának, a Filharmóniai Társaság létrehozójának, a Zeneakadémia első igazgatójának sírja Budapesten, a Fiumei úti 

sírkertben található. A síremlék felújítása alkalmából megemlékezést tartott a Nemzeti Örökség Intézete, a Budapesti 

Filharmóniai Társaság és az Erkel Ferenc Társaság szeptember 30-án. Az időjárásnak „köszönhetően” az emelkedett 

ünnepséget, emlékbeszédeket, kórus- és zenekari műveket a Nemzeti Sírkert fedett kiállító helyiségében hallhatta a 

meghívott közönség. 

A Liszt Ferenc Társaság részéről Eckhardt Mária társelnök és Rozsnyay Judit főtitkár vett részt az eseményen és helyezett el 

koszorút a gyönyörűen felújított síremléknél, ezzel is leróva tiszteletét Erkel Ferenc előtt, aki Liszt Ferencnek nemcsak 

nagyra becsült kortársa, de a magyar zeneéletben küzdőtársa is volt.  
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A gyulai Erkel Ferenc gimnázium igazgatónője  

Erkel Ferenc síremlékénél 
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INAUGURATION OF FERENC ERKEL’S RESTORED TOMB  
 

The tomb of Ferenc Erkel, the great Hungarian composer of the 19th century, creator of the Hungarian national opera and 

composer of the Hungarian National Anthem, founder of the Philharmonic Society and first director of the Music Academy, 

is located in the Fiumei Road cemetery in Budapest. On September 30th, the Institute of National Heritage, the Budapest 

Philharmonic Society and the Erkel Ferenc Society held a commemoration ceremony to mark the restoration of the 

monument. “Thanks” to the weather, the venue of the elevated ceremony including the memorial speeches and the choral 

and orchestral music was the covered exhibition room of the National Cemetery. 

On behalf of the Liszt Ferenc Society, co-chair Mária Eckhardt and general secretary Judit Rozsnyay attended the event and 

laid a wreath at the beautifully restored tomb, thus paying tribute to Ferenc Erkel, who was not only a highly respected 

contemporary of Ferenc Liszt, but also his associate and brother-in-arms to promote Hungarian musical life. 

 

Erkel Ferenc felújított síremléke 

Ferenc Erkel’s restored tomb 

Meghívó a megemlékezésre 

Invitation to the commemoration 



- 30 - 

 

(Bánky József) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 október 13-án örülhettek a pécsiek Mocsári Károly zongoraestjének.  

Rendkívüli körülmények között került sor erre a koncertre, mely a Művészetek és Irodalom Háza megszokott környezete 

helyett a PTE Művészeti Karának hangversenytermében került megrendezésre.  

A művészt, mint „Párizsba szakadt hazánk fiát” a pécsi közönség kevésbé ismerte, így fellépését nagy várakozás előzte meg. 

Az egyetem Zsolnay-negyedének Liszt-terme telt házas volt. A figyelem nemcsak a nagyhírű pianistának szólt, hanem a 

reprezentatív műsornak is: Beethoven „Pathétique” és „Appassionata” szonátája. valamint Liszt grandiózus h-moll szonátája 

volt az est programja.  

Mocsári hírnevéhez méltó rutinnal és magabiztossággal, rendkívüli technikai adottságait kamatoztatva játszotta végig e 

közismert nagy szonátákat, itt-ott megmutatva azoknak a megszokottól eltérő előadói lehetőségeit is. Virtuóz tempói, 

nagystílű előadásmódja méltán aratott sikert, s a koncert végén a közönség lelkesen ünnepelte a kiváló zongoristát, a nagy 

tudású kedves vendéget. 

* * * 

A fenti beszámolót Liszt Ferenc Társaságunk társelnökének köszönhetjük, aki magas kora ellenére minden jelentős zenei 

eseményt figyelemmel követ, zongoristaként is aktív, sőt – mint nemrég tudomásunkra jutott – évtizedek óta verseket is ír. 

Egy zenei tárgyú versét az alábbiakban közöljük. 
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REPORT ON THE PIANO RECITAL BY KÁROLY MOCSÁRI IN PÉCS 
 

(József Bánky) 
 

On October 13th 2021, the people of Pécs had the unique opportunity to enjoy a great piano recital by Károly Mocsári. The 

concert took place under extraordinary circumstances, in the concert hall of the Faculty of Music and Visual Arts at the 

University of Pécs, instead of the usual venue at the House of Arts and Literature. 

The Hungarian musician who had lived in Paris for decades, was rather unknown to the Pécs audience who expected his 

appearance with great enthusiasm. The Liszt Hall in the Zsolnay quarter of the university was packed to capacity, with the 

attention focused not only on the famous pianist, but also on the representative programme, which included Beethoven's 

"Pathétique" and "Appassionata" sonatas as well as Liszt's grandiose Sonata in b minor.  

With the routine and confidence worthy of Mocsári's reputation, he played through these well-known great sonatas from 

the beginning to the end, making good use of his extraordinary technical skills, and occasionally even showing unusual 

performing possibilities that the compositions offer. His virtuoso tempos and high-style performance resulted in deserved 

success, and at the end of the concert the audience zealously celebrated the excellent pianist and the highly skilled dear 

guest of the city.  

* * * 

We owe the above report to the co-chair of our Liszt Ferenc Society, who, despite his advanced age, follows all major 

musical events, remains active as a pianist and, as we have learnt just recently, has been writing poetry for decades.  

His poem“Chopin's Preludes” is published above for the Hungarian readers of our journal. 

Vadregényes, szép szigeten, 

egy elhagyott kolostorba’ 

halálos kórtól betegen  

kötötte hajdan csokorba 

a túlvilág üzenetét 

illatozó virágzenét 

Chopin. 

Vágyakozó cantabilék 

és gyötrelmes látomások, 

véres vágták s ki tudja még 

míly szomorú vallomások 

zenébe szűrt emléke kél, 

ahogy szenved s ahogy remél 

Chopin. 

Vajon neked mit jelent e 

sorozat, mikor ma hallod? 

Csak azt nézed, félrement-e 

a futam és fennen vallod, 

hogy Rubinstein meg Pollini 

tudja diadalra vinni 

Chopint? 

Vagy a szíved lángra lobban, 

mikor ott ülsz a koncerten 

és a b-moll úgy kirobban? 

Vagy könnyezve s összetörten 

hallgatod: az eső kopog 

és sápadtan benne zokog 

Chopin? 

Mert varázshíd ez a zene,  

mely az időn és téren át 

egy nagy lélek üzenete, 

s létrehozza azt a csodát, 

hogy te tőlem nem vagy messze… 

 – mert szívünket köti össze 

Chopin ! 

Chopin prelűdök 



- 32 - 

 

Liszt magyar szemmel – XLV. szám – 2021. október  ●  The Hungarian View of Liszt – Nr. 45 – October 2021 

 

 

 
 

KÖSZÖNET / THANKS 

* * * 
Liszt Ferenc Társaság / Hungarian Liszt Society 

H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. ▪ Phone/Fax: (36-1) 342 1573 ▪ Bank: 11706016-20441966 
E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com ▪ Website: http://www.lisztsociety.hu 

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/LisztFerencTarsasag  
 

Elnök/President: Király Csaba – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar egyetemi tanára  

/ associate professor, Faculty of Music and Visual Arts of the University of Pécs  

Tiszteletbeli elnök / President Emeritus: Lantos István 

Társelnök / Co-President: Eckhardt Mária – a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont ny. igazgatója  

/ ret. Director of Liszt Memorial Museum and Research Centre 

Társelnök / Co-President: Bánky József – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar ny. tanára  

/ ret. professor, Faculty of Music and Visual Arts of the University of Pécs  

Főtitkár / Secretary: Rozsnyay Judit 

 

Tagozatvezetők / Board of Sections 

Budapest – Gombos László musicologist – Old Academy of Music – 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. 

Kőszeg – Szász Izabella economist – Budaker Gusztáv Music School – 9730 Kőszeg, Chernel u. 12. 

Pécs – Pogány Ildikó piano teacher, House of Arts and Literature – 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. 

Sopron – Bencsik Erzsébet piano teacher – 9400 Sopron, Füredi sétány 11. 

Szeged – Prof. Kerek Ferenc pianist, music teacher, Music Faculty of Szeged University – 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

Szekszárd – Pintérné Fetzer Mónika teacher, Franz Liszt Art School – 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Liszt magyar szemmel – The Hungarian View of Liszt 
Kiadó: Liszt Ferenc Társaság 1064 Budapest Vörösmarty u. 35. 

Felelős kiadó: Király Csaba, elnök 
Felelős szerkesztő: Eckhardt Mária 

Szerkesztők: Eckhardt Mária, Rozsnyay Judit 
 Fordítás: Art Show Production Hungary BT 

Angol nyelvi lektor: Paul W. Merrick 
 Nyomda: Vincze Nyomda Esztergom 

HU ISSN 1788-9901  ▪  HU ISSN 2732-0278 online 

Budapesti tagozat: 

Ács József, Béky Zoltán, Eckhardt Mária, dr. Fedineczné Vittay Katalin, Fejéregyházi István,  

Herpy Miklós, Illéssy Zoltánné, Jandó Jenő, Kiss Ferencné, Király Csaba, Kolozs Vendel,  

Lippai József, dr. Pap Gábor, Rozsnyay Kinga, Szvák Emma, dr.Vitkovits Gyöngyi  
 

Szegedi tagozat: 

Dr. Kerek Ferenc, Fekete Éva 
 

Pécsi tagozat: 

dr. Hasznos Árpádné 
 

Külföld / Abroad: 

dr. Klaus Leimenstoll 


